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र्नमो गणेशायं । 

दानसागर; 

[ उपक्रमणिका ] 

( मङ्गलाचरणम् ) 

ये साक्ञादवनीतलागरतभुजो वणौश्रमज्यायसां 

येषां पाशिषु निक्तिपन्ति छृतिनः पायेयमामुष्मिकम् । 

यद्रक्घोपनताः' पुनन्ति जगतीं पुरयाल्िवेदीगिर- 

स्तेभ्यो निभरभक्तिसम्धरम-नमन्मौलि द्विजेभ्यो नमः ॥१॥ 

( ग्रन्थङत्-परिचयः ) 

श््दोविंश्वेकबन्धोः श्रुतिनियमयुखः तचारितलचयया. 
म्यादागोवशैलः कलिचकित-सदाचार-सश्चारसीमा । 

सद्रुतखच्छरलो-ज्ज्वल-पुरुषगुणाच्छिन्नतन्तानधारा- 
न्पेभुक्ता^मर श्रीर्निरगमदवनेरभषणं सेनवंशः ॥२॥ 

ततालङ्कुतसतपथः स्थिरघनच्छायाभिरामः सतां 

सखच्छन्दप्रणयोपभोगसुलभः कल्पद्र. मो जन्नमः । 

हेमन्वः परिपन्थिपङकजसरःसर्गस्य नेसर्मिकै- 

उन्नीतः खये ःरुदात्तमहिमा हैमन्तसेनोऽजनि ॥३५ 

तदनु विजयसेनः प्रादुरासीभ्रेन्दो 

दिशि विदिशि भजन्ते यस्य वीरध्वजत्वम् । 

शिखर-विनिदिता श्ञा-वेजयन्तीं वहन्तः 

प्रणतिपरिग्रहीताः प्राशवो राजवंशाः ॥४॥ 
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क्ानसागरीः 

सवोशाः परिपूरयन्युपचितश्रोदौनवारां धनै. 
रासारेरभिषिक्क-निमेलयशः-शालेयःभूमरडलः । 

दैन्योत्तापगरता-म"कालजलदः सर्वोतरः चमाश्तां 
शरीवज्ञालवरपसतोऽजनि गुणाविभौवगश्वरः ॥५॥ 

वेदार्थस्मृतिसंकथा दिपुरषः छछाध्यो वरेन््री तले 

निसतन्द्रोज्ज्वलधी विलासनयनः सारखतव्रह्मणिः । 

परमा ऽमवदार्यशीलनिलयः प्रह्यातसल्यत्रतो 

र्रारेरिव गीष्यतिनेरपतेरस्यानिरुदो* गुः ॥६॥ 
श्रधिगत-सकल-पुराणस्मृतिसारः क्रुद्धया गुरोरस्मात् । 

कलिकल्मषावदानंः दाननिबन्धं विधातुकामोऽपि ॥५॥ 

दुरधिगम-धर्मनिणंय-विषमाश्ध्यवसाय-संशयस्िमितः । 

मरपतिरयमारेभ ब्राह्मणक्रणारविन्द्-परिचयीम् ॥०॥ 
शुधरषापरितोषितेरविरतं सम्भुय भूदेवते- 

दृत्तामोघवरप्रसाद-विशद-खान्तस्खलतसं शयः । 

श्री वह्लालनरेश्रो विरचयत्येतं गुरोः शिक्षया 

खप्रह्ञावधि दानसागरमयं श्रद्धावतां प्रेयसे ॥६॥ 

( ब्रन्थकूत्-प्राथेना ) 

भूयोभूयः प्रणम्य क्तितिवलय-मिलन्मौलिं वन्या द्विजेन्द्राः 

भ्रीमद्रक्षालसेनः स्थिरविनयनिबद्राज्ञलिर्याचते वः । 

काले कले भवद्भिः स्मृतसुकृतलवैः पालनौयो ममायं 

सामान्यः पुरयभाजां भवजलधिमहासेतुबन्धो निबन्धः ॥१०॥ 

( संग्रहीतच्रन्थनामानि ) 

राह्म वाराहमागनेयं भविष्यं मात्स्यमेव च । 

[वामनं वायवीयश्च माकंरडेयश्च वैष्णावम् ॥११॥ 

1 कलिकखवाबसाद' ; 

1. 0. ग्कलुषावखद 



दाननामानि ३ 

शेवं स्कान्द पाश्च पुराणं कोर्ममेव च । ]' 

पुराणानि तथा कूर्मपुराणादिपुराणयोः ॥१२॥ 

उक्तान्युपपुराणानि व्यङ्कदानविधीनि चं। 

श्राय पुराणं शाम्बश्च कालिकाहयमेवं च ॥१३॥ 

नान्दमा 'दिलसज्ञश्च नारसिंह तथैव च । 

माकरडयक्ृतं तद्रद विष्णुध्मोत्तरा्यम् ॥१४॥ 
शाल विष्णुधर्माख्यं गोपथग्राह्मणश्रुतिम् । 
श्री रामायणमाख्यानं मह।भारतसं हिताम् ॥१५॥ 

मनु" वशिष्ट" संवत्तं याज्ञवल्क्य गोतमम्* । 

कालयायनश्च जावालं व्यासं दानबुहस्पतिम्“ ॥१६॥ 

महद्र शिष्ट' दारीतं पलस्य विष्णुमेव च । 

शातातप' यमं योगि-याक्तवल्क्यश्च देवलम् ॥१५॥ 

बोधायनघ्चाज्गिरसं दानग्याकं श्ृहस्पतिम् । 

द्रो शडखलिखिता-वापस्तम्ब' शाय्यायन' तथा ॥१८॥ 

महाव्यासं लघुन्यासं लघुहारी तमेव च । 

न्दोगपरि शिश काल्यायनमशेषतः ॥१६॥ 

इत्यालोच्य पुराणोप-पुराणस्यति.संहिताः। 

समाहतानि दानानि निबन्धल्यास्य सिद्धये ॥२०॥ 

( दाननामानि ) 

महादानानि [कीत्यंन्ते तत्रादौ] षोड़श क्रमात् । 

पर्वतानाश्च दानानि दशेव तदनन्तरम् ॥२१॥ 

[ततो गुडादिधोनूनां चत्वारिंशद नुक्मात् । 

एकन्यूनानि दानानि कथ्यन्तेसलं' यथाविधि ॥२२॥ 

4 01018 ६116 ४18९1८८९ [07- 9 & शव्यालोक्य 
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दानसागरः 

अलङ्कृतानां पश्चाशचत्वारि चः गवामथ । 

दानान्यलङ्कुतगवी-समूहस्य ततच्िधा ॥२३॥ 

ततोऽनलङ्कुतगवी-दानानि दश प्च च। 

तथानलङ्कुतगवी-समूहस्य च सप्तधा ॥२२४॥ 

अलङ्कुतानां दानानि वृषाणामश्टधा तथा । 

ततोऽनलङ्कृतानान्तु दश दानानि पश्च च ।॥२५।। 

गवाहिकप्रदानानि दशधा तदनन्तरम् ।]° 

भूमेदौनानि कीर्त्यन्ते पश्चपश्वाशदेव तु ॥२६॥ 

भरासनस्य प्रदानानि षडव तदनन्तरम् । 

ततो वारिप्रदानानि षरटति'शदिह संख्यया ॥२७॥ 

तेजसानाश्च पाताणां दश दानान्यनन्तरम् । 

दानानि जलपालाणां ततश्च नव संख्यया ॥२८॥ 

ततोऽन्नस्य प्रदानानि त्रिचत्वारि 'शदेवे तु । 

ततल्नीरयेव भदेयस्य पश्चधा* लवणस्य च ॥२६॥ 

ततो प्रतस्य सप्तेव ्लीणि दधस्त्वनन्तरम् । 
क्षीरस्य च ततच्नीणि पश्च चे्तववस्तुनः ॥।३०॥ 

पानकष्याथ चत्वारि फलानां नवधा ततः । 

ततश्चत्वारि मधुनोऽभ्यङ्गस्य षडनन्तरम् ॥३१॥ 

त्रयोदशाथ गन्धस्य ततो धुपस्य प्चधा । 

अनुलेपनदानानि चत्वारि तद नन्तरम् ॥३२॥ 

नव पुष्पस्य व्ञाणां षड़ युक्ता" विंशतिस्ततः। 

तीणि यज्ञोपवीतस्य दानानि तदनन्तरम् ॥३३॥ 

सुवणस्याथ दानानि सप्तति शदनुकमात । 

रजतस्य च दानानि चत्वारि तदनन्तरम्" ॥३२॥ 

न ण न नाम > 
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1. 0. ४१५8 ® च 0676. 

दाननामानि ४ 

्रलङारस्य" चत्वारि रन्नस्य नवधा ततः ॥३५॥ 

गृहाणाश्चैव दानानि ततः सक्ठतदशैव तु । 

नव प्रतिश्रयस्याथ शथ्यायास्तु ततो नव ॥३६॥ 

इन्धनघ्याथ चत्वारि दीपस्येकोनविं शतिः । 

दानानि च पुराणाना-मेकोनविंशतिस्ततः ॥३५॥। 

नानाविधानां विद्यानां चतुर्विंशतिरेव च । 

िंशदानानि कन्यार्ना प्रेष्याणान्तु ततो दश ॥३८॥ 

शस्यानामथ दानानि पश्चविंशतिरेव च । 

तिलस्य दश दानानि तथारामस्य पञ्चधा ॥३६॥ 

कीत्यन्ते षोड़शेवोत वतस्य तदनन्तरम् । 

सम्भारस्याथ चत्वारि पश्नामष्टधा ततः ॥४०॥ 

कृष्णाजिनस्य सप्ताथ छलस्य दश पश्च च। 

कीर्त्यन्ते पञ्चदशधा ततो दानान्युपानहः ॥४१॥ 

तथा द्दशः यानानां चत्वारि करिणामथ । 

दरादशाश्वस्य दानानि चत्वारि महिषस्य च ॥४२॥ 

श्रश्टावारोग्यदानानि° की्य॑न्ते तदनन्तरम् । 

श्रभयस्य च दानानि तयस्तिंशत्ततः क्रमात् ॥४३॥ 

सूर्यादिवारविदिता^-न्येकादश ततः परम् । 

मासोपलस्तितेष्वत दिनेष्वःनियतेष्वथ ॥४४॥ 

सप्तसप्ततिष्च्यन्ते" दानानि तदनन्तरम् । 

मासेष्वनियतेष्वत्न नियतास्ु तिथिष्वथ ॥४५॥ 

कमाहानानि कीर्यन्ते नानारूपाणि विंशतिः । 

मासतिभ्योर्निंयतयो-शिपश्चाशदनन्तरम् ॥४६॥ 

चतुर्दश च नत-नियताञ्ज तिधिष्वथ । 

ततो न्तत विदहिता-न्य्ट 'पच्चाशदेव तु ॥४५॥ 

8 1. 0. दिनैषुर 

7 एकाद च (८ (0. ^ ० 7, 0. सप्ततिः 

1 8५१ {. 0. अष्ट खारीग्यदानानि परिकौव्यन्ते ; 28 एकषसप्रतिरच्य 

1. 0. जस्डिता...मतःपरम् प 1. 0. ग्नी 



दानसागर: 

मासभ्यापीनि दानानि षडेव तदनन्तरम् । 

रविसंक्रमणेष्वेव-मेकोनलि'श"हेव तु ॥४८॥ 

ऋतृपदिष्टानि ततो दानानि दश परश्च च। 

वत्सरादिषु दानानि" सप्तेव तदनन्तरम् ॥४६॥ 

विप्रकीर्णानि दानानि बिपश्चाशदनन्तरम् । 

सामान्यदेवताभ्यस्वु चतुस्ति'शत क्रमादिह* ॥५०।। 

एक^न्युनानि सूयय चत्वारि'शदनन्तरम् । 

महेश्वराय दानानि ततः सप्तदशेव तु ॥५१॥ 
विष्णवे चैव दानानि चतुविंश-शतं वतः । 

विच्छिय पएश्चसप्तदया-वततै रेव" थक् पथक्" ॥५२॥ 

नानामुनिप्रवचना-मृतनियासराशिभिः । 

पश्चसप्तति"संयुक्त-तयोदशशतीमितेः° । 

दानेनिंरूप्य यज्ञेन नानागमसमाहतेः ॥५३॥ 

विद्वतसभाक्मलिनी-राजहंसेन भूभुजा । 

भ्रीमद्रज्ञालसेनेन कृतोऽयं दानसागर: ॥५४॥ 

( अनुक्तदानानि ) 

जलाशयानां दानानि तथा च स्ुरवेरमनाम् । 

नोक्तानि सम्यगुक्तानि प्रतिषएटासागरे यतः ॥५५॥ 

ध्रतान्यादिपुराणे ठु दानौन्यनुःविभागवः । 

श्राचारसागरोक्कत्वात्न कीत्यन्तेऽत कृतल्शः ॥५६॥ 

( असंगृहीतग्रन्थनामानि ) 

भागवतश्च पुराणं ब्रह्माणडश्च व नारदीयश्न । 

दानविधिशून्यमेतत यमिह न निबद्धमवधा्यं ॥५७॥ 
~ ~ ---~--~ 

1. 0. जदि 6 {3 ४०८१. 0. जरतेः 1 

2 1. (). वतृखरादिप्रदानानि ¶ 2) चतुःसप्तति 
9 1 ५१. 0. चतुबि्तिधा ततः > ०४, 4 न्तं भितः; 9 ४०१ 
+ 1.0). एको 1. 0. °गवां निदः 
6 [1. 0, ०बर्तिश्क। 9 1. 0, णब्द्० 



भरसयृहीतच्रन्थनामानि 

बृहदपि लिङ्गपुराणं मतस्यपुराणोदिते्महादानैः । 
्रवधायं तुल्यसार'" दाननिबन्पेऽ् न निबद्धम् ॥५८॥ 
सप्तम्येव पुराणं ° भविष्यभपि संगृीतमतियनात् । 

यक्घाष्टमी नवम्यौ" कल्पौ पाषरिडभिम्र^स्तौ ॥५६॥ 
लोक -प्रसिद्धमे तद्वष्णुरदहस्यश्च शिवरहस्यश्च । 

दयमिह न परिग्रहीतं सप्रहरूपत्वमवधाययं ॥६०॥ 
भविष्योत्तरमाचार-प्रसिदमविरोधि च । 

भरामारयज्ञापकाटषटे प्र न्थादस्मात् एथक् कृतम् ॥६१॥ 
प्रचरदूपतः स्कन्द पुराणैकांशतोऽधिकम् । 
यत् खरुडतितयं पौर्डरेरावन्तिकथाश्रयम् ॥६२॥ 
ताच्यं पुराणमपर' ब्राह्ममाग्नेयमेव च । 

तयो विंशतिसाहस्र' पुराणमपि वैष्णवम् ॥६३॥ 

षटसदस्र मितं लेज्ग'“ पुराणमपर' तथा । 
दीक्ताप्रतिषटापाषर्डयुक्ति रन्नपरीक्तषणेः ॥६४॥ 

मृषावंशानुचरितेः कोषव्याकरणादिभिः । 

श्रसङ्गतकथाबन्ध-परस्परविरोधतः^ ॥६५॥ 

तन्मीनकेतनादीनां भर्डपाषरडलिङ्गिनाम् । 

लोकवघनमालोक्य सर्वमेवावधी रितम् ॥६६॥ 
तत्तत् पुराणोपपुराणसंस्याबदिष्कृतं कश्मल ण्कर्मयोगात् । 
पाषरडशाज्ञानुमतं ° निरूप्य देवीपुराण न"" निवद्धमश्र ॥६५॥ 
ये दानधर्मेविधिसंस्वुतये पुराणपुरयागमस्म्ृतिगिरां बहो विवर्तः । 
ते प्रन्थविस्तरभयादवचितय "° केचिदस्माभिरतर कलिता: कलयन्तु सन्तः ॥६८॥ 

~ --*--- ~~ ~~--~------~ „~ 
-च ~ ~~~“ 

1 0. ^ भरवधार्यालमसारः ; 7 [. 0. सक्ति 
2 गतश्च सारं; 1. 0. भवधाश्य नम & 1. 0. °विलोभितः 
सारदाननिबन्धेतरनिबरं 9 [. 0. कन्य्रषर 

2 (00. 4 सततमं वायुपुरा शम् ; 10 ^ °नतः 
0 सप्तम्यवावपुराशं; [.0. सप्तम्यवधिपुराणे 1] ^+ न ततपुराखनत 8 1. 0. गगवम्योः कल्यौ 12 1. 0, विभ्य 4 4 8०१ 1. 0, लोक० 123 (०0. 4 80 7 कविताः; 

2 1. 0. णखाषसण० 1. 0. कथितः 
0 1. 0. लिङ्ग 



द्ानसागरः 

( भुखबन्धः ) 

एवं निरूप्य यन्तन प्रारग्धे दानसागरे । 

श्रादौ ब्राह्मणमाहात्म्यं ततो दानगुणस्तुतिः ॥६६॥ 

पालप्रशंसा पात्लाणामपवादस्ततः परम् । 

दानखकूणं कत्त च श्रद्धा दानविधि' प्रति ॥७०॥ 
दानस्य" कालदेशाश्च देयघ्य च निरूपणम् । 

श्रपवादश्च दानानामसदहानः निरूपणम् ॥७१।। 

ततो दानस्य च विधिः प्रतिग्रहविधिस्ततः। 

स्वेतः परिभाषा चेदयथाः पश्चदश क्रमात् ॥ 

निरूप्य मुखबन्धार वेचयन्तेऽत महीक्तिता ॥५२॥ 

. 0. दानस 3 1 801. 0, समत 



अ्रश-प्रशतसां ४ 

अथ ब्राह्मण-प्ररसा | 

ततर मनुः- 

ब्राह्मणो जायमानो हि एरथिग्यामधि जायते। 

ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोषस्य गुप्तये ॥१॥ ( १।६६ ) 

प्रणी तश्वाप्रणीतश्च यथाभिरदै'वतं महत् । 

एवं विद्रानविद्रान् वा ब्राह्मणो देवतं महत् ॥२॥ ( ६।३१५७ ) 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 

हयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवद्ंते ॥३॥ ( ६।३१८ ) 

एवं ययप्यनिष्टे षु वंसते सर्वकर्मसु । 

सर्वथा ब्राह्मणः पूज्यो दैवतं परमं महत् ॥४॥ ( ६।३१६ ) 
परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत् । 

ते श्येनं कुपिता हन्युः सथः सबलवाहनम् ॥५॥ ( ६।३१३ ) 

येः कृतः सर्वभक्तोऽपिरपेयश्च महोदधिः" । 
चयी चाप्यायितश्चन्द्रः को न नश्येत् प्रकोप्य तान् ॥६॥ ( ६।३१४ ) 

लोकानन्यान् खशजेयुये लोकपालांश्च कोपिताः । 

देवान् कुयुरदेवांश्च कः क्तिरवंस्तान् समृध्नुयात् ॥७॥ ( ६।३१५ ) 

यान् समाचर्य तिष्टन्ति देवा लोकाश्च सर्वदा । 

ब्रह्म एव> धनं येषां को ईिंस्यात्तान् जिजी विशः ॥८॥ ( ६।३१६ ) 
याज्तवल्क्यः ( १।१६८ })-- 

तपस्तप्त्वाखजद् ब्रह्मा ब्राह्मणान् वेदगुप्तये । 

तृष्ट्यथं पितृदेवानां धर्मसंरकणाय च ॥६॥ 
"यम :- 

बराह्मणा देवता लोके ब्राह्मणा दिवि देवताः । 

तेलोक्ये ब्राह्मणाः श्रेष्ठा ब्राह्मणाः सर्वकारणम्? ॥१०॥ 

1 [. 0. पथोनि्षिः 8 1. 0. ब्रन्मवच-- "तेषां 
2 @०7९८८९व् {00 80, 4 ४०१ 4 ^ 8०१ 23 ०1४1४. 

8 सजेश्ायं ; [, 0. पूयेयुर्लीकपालाख 2 4 ब्राह्मशा एककषारणम्. 1. 0. ब्राप्मला 
पूजिता! एव कारकम् 

# 



दानसागर 

ब्रह्मणाधैव देवाश्च तेज एकं द्विधकृतम् । 

प्रयक्तं ब्राह्मणा देवाः परोक्तं दिवि देवताः ॥११॥ 

बराह्मणा यत नाश्रन्ति तन्न नाश्रन्ति देवताः । 

ब्रह्मरोषु च तुष्टेषु सन्तुष्टाः सवैदेवताः" ॥१२॥ 

पैते नियुक्ताः पितरो भवन्ति क्रियाञ देवीषु भवन्ति देवाः । 

द्विजोत्तमा हस्तनियुक्कतोयास्तेनेव देहेन भवन्ति देवाः ॥१३॥ 

यद्राह्मणास्तुटतमाः वदन्ति देवताः कर्मभिराचरन्ति । 
तुष्टेषु तुष्टाः सततं भवन्ति प्रयक्तदेवेषु परोक्तदेवाः ॥१४॥ 

( = विष्णुधर्मेत्तरम् ३।२६०।९ ) 
यथा सद्वा यथादिद्या मकतो वसवोऽधिनौ । 

ब्रह्मा यमः सोमसूर्यौ तथा लोके द्विजोत्तमाः ॥१५॥ 

एते पुराणदेवा वै धारयन्ति प्रजा इमाः । 

पवित्तं परमं लोके तेषु धर्मः प्रतिष्ठितः ॥१६॥ 

यद् वे हविहु'तं मन्तेत्ोद्यणा नैव युलते । 

नं प्रीणयन्ति तदहेवानतिदेवा हि ब्राक्षणाः ॥१५॥ 

दैवाधीनाः प्रजाः सवो यज्ञाधीनाश्च देवताः । 

ते यत्ना ब्राह्मणाधीनास्तस्मादेवा द्विजोत्तमाः ॥११॥ 

शक्यं हि कवचं भेत्तुं नाराचेन शरेण वा । 

श्रपि वजजसहसरं ए ब्रह्मणाशीस्तु दुभिंदाः ॥१९॥ 

भ्रासप्नो हि ददयम्निवृं रादहति ब्राह्मणः । 
प्रोदयम्रिना* दग्धं विप्रव्ग्धंः न रोहति ॥२०॥ 

ब्राह्मणानाश्च शापेन सवंभक्तो हुताशनः । 

समुद्रश्वाप्यपेयश्च विकलश्च पुरन्दरः ॥२१॥ 

विकलो बरषणशूल्यः । 

चन्रमा रांजयदच्मी च एूथिग्यामूषराशि च। 

वनस्पतीनां निर्यासो दानवानां पराजयः ॥२२॥ 

कि 

1 ^ ततस्तुषान्ति देवताः 4 1. 0. भारोहल्यग्रिना 
४२ 4 यद्ब्राह्मणः पूज्यतमा 8 4 ब्रह्मरग्ध 
3 4 ५०१, 0. ब्राह्मकाशौः सुदर्भिंदा 



ब्राह्मणप्रशंसा ११ 

अनन्तान्येव तेजांसि ब्राह्मणानां महात्मनाम् । 

तस्माद्विप्रषु शृपतिः प्रणमेभित्यमेव तु" ॥२३॥ 

वामनपुराणे ( ६५।७-६ ) :- 

पूजितेषु द्विजेन्द्र षु [ "पूजितः स्याजनादनः ] । 
यस्तान् द्विषति" मूढात्मा स याति नरक ध्रवम् ॥२४॥ 
तानचेयेन्नरो भक्तया ब्राह्मणान्. विष्णुततपरः। 
एवमाह हरिः पूवं ब्राह्मणो म।मक तनूः ॥२५॥ 
ब्राह्मणो नावमन्तव्यो बुधो वाप्यब्ुधोऽपि वा । 
सोऽपि दिव्या तनूर्विष्णोस्तस्मात्ता “नरचयेद्रधः ॥२९॥ 

श्री रामायशे- 

ब्राह्मणा हिं महात्मानः धियो भूलं भवस्य च | 
स्युश्चेव स्वकार्येषु ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ॥२७॥ 
देवाः पु्तभवायौय प्रजानां विबुधोत्तमैः । 
प्रेषिता मानुषं लोकं भूमिदेवा द्विजातयः ॥२८॥ 

विष्णुधर्मोत्तरे ( ३।२६०।१-५) :- 

मराह्मणा देवतं भूमो ब्राह्मणा दिवि देवता: । 
ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति भूतं दि्िज्गत्वये" ॥२६॥ 
शरदेव देवतं कुर्युः करयदे'वमदेवतम् । 
र्मणा हि महाभागाः पूज्यास्ते सततं द्विजाः ॥ ३०॥ (२।३२।१४) 
बराह्मणेभ्यः समुत्पन्ना देवाः पूर्वमिति श्रुतिः । 
बरह्मणोभ्यो जगत् सवं तस्मात् पूज्यतमाः सदा ॥३१॥ 
येषामश्न्ति वक्त ण देवताः पितरस्तथा । 
ऋषयश्च महाभागाः कं भूतमधिकं ततः ॥३२॥ 

1 1.0. ख 69 ०८१९९६८् {प्छ ए 01808 ]) 2 #870208 2. पूलितम्तु जनार्दनः 1. 0. ५१ ^+ साहि 
107 ८1९ ४. 9. 6 #8118209 ए. °" दय्॑धीश्रदः 5 ४2108089 7. हरिस 7 1. 0. किन्तु लगने 

4 + तनर्चयत्ररो भक्तो 58 4, 1. 0. ४१ ४. 1. पूयन्ते 



दानसागर 

यदेव मनुजो भक्तथा ब्रह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 

तदेवाप्रोति धर्मज्ञा बहु जन्मनि जन्मनि ॥३२॥ 

अथ दानप्रदासा । 

ततत व्यासः :- 

यदृदासि विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नासि दिने दिने। 

तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्तसि ॥१॥ (४।१६) 

यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम् । 

द्नन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनेरपि ॥२॥ (४।१५) 

श्रहन्यहनि याचन्तमहं मन्ये गुर यथा' । 

माजैनं दर्पणस्येव यः करोति दिने दिने ॥३॥ 

श्रायासशतलबन्धस्यः प्राणोभ्योऽपि गरीयसः । 

गतिरेकेव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥४॥ 

किं धनेन करिष्यन्ति देहिनो भङ्राश्रयाः । 

यदथं धनमिच्छन्ति तच्छरीरमशाश्वतम् ॥५॥ (४।१८) 

यदि नाम न धमौयन कामाय न कीर्तये" । 

यत्. परिलञ्य गन्तव्यं“ तद्धनं किं न° दीयते ॥६॥ (४।२०) 

जीविते यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि बान्धवाः । 

सफलं जीवितं तद्य ह्यात्मार्थे" को न जीवति ॥७॥ (४।२१) 

किं कायेन सुपुष्टेन बलिना चिरजीविना । (५।२२ख) 

यन्न सर्वोपकारायः तजी वितमनर्थ॑कम् ॥८॥ 

प्रासादद्धमपि प्रासमर्थिभ्यः किंन दीयते। 

इच्चानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६॥ (४।२३) 

शरदाता पुरुषस्यागी धनं सन्यज्य गच्छति| 

दातारं कृपणं मन्ये मृतो ऽप्यथं न मुखति ॥१०॥ (४।२४) 

1 ^ तथा 9० 1.0. गं 
2 2 छपायशतलग्धस्य 0 ^ ४०१. 0. नात्माथ 
3 1} कामश १ 4 स॒ख्वोपकाराय 
4 ^ मष््नि 
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यमः- 

यमिनां" परमो धर्मस्त्वनाहारो वनौकसाप् । 

दानमेव श्हस्थानां शुशरेषा ब्रह्मचारि शाम् । 

यतीनाघ्नाप्यु |परमः° संसारस्य निवतंकः ॥११॥ 

बृहस्पतिः- 

द्वावेवाप्सु परवेष्टव्यौ गलते बदा टदां शिलाम् । 

धनवन्तमदातार' दरिद्रश्वातपखिनम् ॥१२॥ 

मतस्यपुराणे (२७४१) :- 

न्यायेनाजनमर्थस्य षधेनघ्चाभिःरक्षणम् । 

सतपाल“प्रतिपत्तिश्च सर्वशास्तेषु पज्यते ।॥१२॥ 

नन्दिपुराणे- 

दानं परं प्रशंसन्ति दानमेव परायणम् । 

दानं बन्धुर्मनुष्याणां दानं कोषमनुत्तमम् ॥१४॥ 

दानं कामफला श्क्ता दानं चिन्तामणितरं णाम् । 

दानं पुतकललायं' दानं माता तथा पिता° ॥१५॥ 

न दानेन विना” किित् प्रार्थितं फलमाप्यते | 

प्रपि बाशाग्रमात्तस्य लाभो नेबेद वियते । 

श्रदानशालिनां पुसां तस्माहानं समाश्रयेत् ॥१६॥ 

वाान्रत-' "पता कौघ-ध्वजेमेन््रप्रयायिनम् । 

राजानं बृद्धिमान् ` बुध्येद् दानस्यानश्वरं फलम् ।॥१५॥ 

धावतो": देहि देहीति कचित् कचिदितस्ततः । 

ष्टा दानं प्रयत्नेन मतिमानाश्नयेन्नरः ॥१८॥ 

क 9 नकः 

4 8०५ 1. 0. यतौनां 7 ०. 4, 2 ४१ 1.0. ग्पुवः 

1. 0. 01४6 ५1९6 119९1९15 पवादः 

001४100 8 } ४५ [. 0, न्पिता तधा 
4. परिषर्था यतौनाश 9 [. 0. ४११5 8००४९ बिना €6 

2४. 2. ०मर्थानां 10 1. 0. बाखान््धित° 
1. 0. न््धापि 11 4 &०५ 7. 0. मतिमान् 
1. 0. खनोव० 12 ००. [. 0. याचन्तो, ^ & 7 याचन्ते ° 



१४ दानमतायरः 

हारन पुर निर्घोषपूरितोत्तममन्दिरम् । 

लावरयगुणसम्पत्तिसर्वस्वनिलयाः जियः । 

एकस्य भुक्तये" तस्मादृष्टा दानं समाश्रयेत् ॥१६॥ 

इति दष्टा दान समाश्रयेदिलरथः । 

दुर्भगान् मलिनान् ऋूरान् खदारैरपि निर्ध॑तान् । 
विलोक्य पुरुषो बध्येहानस्यापदमुत्तमाम् ॥२०॥ 

महाभारते ( श्रनुशासनपर्व-दानधमं )- 

श्द्धिगांतान्मलमिवः तमो ह्यमिभयाद् यथ] । 
दानेन तपसा चेव सर्वपापमपोद्यते ॥२१॥ 

धने चियन्ति पुरष्रा न च तत् कस्यविद्धनम् । 

भ्रहधानस्तो लोके द याच्चैव यजेत च ॥२२॥ 

"हुतेन शाम्यते पापं स्वाध्यायः शान्तिरुत्तमा । 

दानेन भोगा इत्याहुस्तपसा सर्वमाप्यते ।२३॥ 

यानि यान्युत्तमानीह वेदोक्तानि प्रशंससि । 

तेषां श्रेष्तमं दानमिति मे नासि संशयः ॥२५॥ 

दानकृद्भिः कृतः पन्था येन यान्ति मनोषिणः । 

ते हि प्राणस्य दातारस्तेषु धर्मः प्रतिष्ठितः ॥२५॥ 

यथा वेदाः स्वधीताश्च यथा चैन्ियसंयमः। 

सवस्यागो यथा चेह तथा दानमनुत्तमम् ॥२६॥ 

धेन किं यन्न ददाति चार्थिने 

बलेन किं येन रिपु" न बाधते । 

भरतेन किंयेनन धर्ममाचरेत् 

किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्" ॥२७॥ 

विष्णुषरमोत्तरे-( ३।२००।१-२ ) 
दानं देवाः प्रशंसन्ति मनुष्याश्च तथा द्विजाः । 

दानेन कामानाप्रोति यान् कांशचिन्मनसेम्ितान्ऽ ॥२८। । 

०४. ^ ४०१ ]} सुक्घयै 4 ^+ 81१1. 0. बौ 
1. 0. उन्मलानोव 6 1. 0. ऽनसेच्छसि, 
1, 0, दानेन ४, 0. यमनसेच्छति 2 2 ॥=~ 
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भदत्तद्।नान् कृपणान् दृष्टुं ह परतकंकान् । 

पारलिक विधिं कुर्याहानं विप्रेषु मानवः ॥२६॥ 

परतककान् प्रा्थंनाशीलान् । 

काले देशे तथा पाले घनं म्यायगतं तथा । 

यदत" ब्राह्मण॒घ्रेष्टासदनन्तं प्रकीत्ति तम् ॥३०॥ ८ ३।१३००।१४ } 

अथ पात्रपत्रासा 

तल मनुः ( ५।८६ )-- 

पातस्य हि विशेषेण श्रहधानतयेवं च । 

श्रल्पं वा बहु वा प्रेय दानस्यावाभ्यते फलम् ॥१॥ 

गातातपः- 

तेद विद्ात्रतज्ञाते श्रोलिये गृहमागते । 

क्रीडन्सयोषधयः सर्वां यास्यामः परमां गतिम् ॥२॥ 

श्रो्ियश्च यमेनोक्तः । 

ञकारपूविकास्िललः सावितीं यश्च विन्दति । 

चरितन्रह्मचर्यश्च स व श्रिय उच्थते ॥३॥ 

तिच इयत व्याहृतीरिति शेषः। 

यमः- 

वेदेन्धनसमिद्धेषु हुतं विप्रमुखाभिषु । 

सन्तारयति दातार महतः ज्िल्विषादपि ॥४॥ 

दानव्यासः- 

यत् सिद्ध ̂  वेद विदूमुूक्े षट्कर्मनिरतः शुचिः । 

दातु; फलमसद्धयेयं जन्म जन्म तद्क्तयम् ॥५।॥ (†, व्यास ४।५५) 

शीलं संवसता ज्ञेयं शोचं सद्ररवहारतः' । 

रहना सक्रथया ञेया तिभिः पातं परीच्यते ॥६॥ 

गोलश्च हारीतेनोक्तम् । तथाच हारीतः- 

४११३ वया ॥ 11676. 3 1. 0. सव्यवहारतः 1. 0. 
1. 0. शिक्तः 4 1 संकथनाज 



१६ दानसागरः 

ब्रह्मरयता देवपितृभक्ता समता सौम्यता श्रपरोपतापिता श्रनसुयतां गदुता श्र्ारष्यं 

मैतता प्रियवादिता" कृतक्तता शरण्यता प्रशान्तिश्वेति वरयोदशविधं शीलम् ॥७॥ 

याज्ञवल्क्यः ( १।२०० )- 

न विद्यया केवलथा तपसा धापि पाक्त । 

यत्र युक्तेः इमे चामे तद्धि पातं प्रकीत्ति तम् ॥२८॥ 

यमः-- 

विद्यायुक्तो धर्मशीलः प्रशान्तः 

क्षान्तो दान्तः" सलयवादी तज्ञः । 

बरृ्तिग्लानो मोहितो गोशरण्यो" 

दाता यज्वा ब्राह्मणः पात्रमाहुः ॥६।। 
प्रशान्तो जितेन्दियः। क्तान्तो वागदरुडपारष्यादौ श्रकलुषरचित्तः। दान्तो त्रतादि- 

क्केशसदिष्णुः। गोहितो गवार प्रासस्य दाता । "गोशररयो गवामुपद्रवस्य बाधकः । 

श्रहि सानिरतो निलय" जुह्वानो" जातवेदसम् । 

खदारनिरतो दान्तः, स वे ब्राह्मण उच्यते ॥१०॥ 

श्रतं प्रहानुग यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 

श्रसम्भिन्नाय॑म्यादः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥११॥ 

श्र तश्च हारीतेनोक्तम् । तथाच हारीतः- 

धवा” वेदज्ञानि धमो ऽध्यात्मं विज्ञानं स्थितिश्वे ति षड़ विधः श्रतमिति ॥१२॥ 

श्राशिषोऽन्वथंपूजायां " प्रसङ्ग न करोति यः । 

निवृत्तो लोभमोहाभ्यां तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥१३॥ 

[प्रसङ्गो निवीहयुक्कसयापि पुनः पुनः प्रतिग्रहानुषएरानम् । 

सय दानं क्षमा शीलमानृशंख' दया प्रणा । 

रंश्यते यतर लोकेऽस्मि स्त' देवा ब्राह्मणं विदुः ॥१४।।]* 
न न ०-०-०० ~ ~ ११ ~ 

1 1 ००१1. 0. प्रियबादिल 9 2 ओ्रोविय 
2 ^, 1. 0. ४०१ ४]. हत्तम् 10 4, 23 811. 0. ०फाध् वेदा 
५ ^ ४१५१ 2 प्रान्तो दामः कसान: 11 ^ भागिषोवर्चा पूजाखतत्; 8 
4 1. 0. गोसनाधो अशिपोधायं पूजाच्च ; 1. 0, भिः 
9 + गबा पोवार्चपूजाञ्च 
6 1. 0. मोसनाचो...वारकः 1२ 1, 0. ०01{8 ध€ 8९८४९४९. 

7 1. 0. जञ्वालो 70४0४ 
8 2 दाका 



पासप्रशंसा १७ 

तपो धर्मो द्या दानं सल जञानं शरुतिष् णा । 

विद्या विनयमास्िक्यमेतद् ब्राह्मणलच्षणम् ॥१५॥। 

सलयादिकञ्च महाभारते उङ्गम् । तथा च, महाभारतम्- 

सलय' भूतदितं प्रोक्तं मनसो दमनं दमः। 

तपः खधर्मवृत्तितवं ̀  शौचं सङरवजितम् ॥१६॥ 

सन्तोषो विषयलयागो हीर साय निवतेनम् । 

तमा द्रन्द्रसदिष्णत्वमाजवं समचित्तता ॥१५॥ 

ज्ञानं तत्त्वार्थ"सम्बोधः शमश्चिप्रसन्नता । 

द्या सर्वैखुसैषित्वं ' ध्यानं निविषयं मनः ॥१८॥ इति । 

विनयश्च हदारीतेनोक्कः । तथाच हारोतः- 

श्न्दियदोपोपनिश्र्तिविनयः ॥१६।। इति । 

श्रात्रशंस' परापकारेच्छानिट्रत्तिः। श्रसतक्रियाघ्च लना धृरणा। श्रुतिवेदः। विद्या 

वेदव्यतिरिङ्कविदयाध्यानानि । 

विद्यावन्तश्च ये विप्राः सुत्रताश्च" तपखिनः) 

सदयसंयमस युक्ता ध्यान्त्ता जितेन्द्रियाः । 

पुनन्ति दर्शनं प्राप्ताः करं पुनः सक्गति' गताः। 

तेषां दत्त्वा च ुङ्घा च प्राप्नुयुः परमां गतिम् ॥२०॥ 

सुव्रता यथाविधि चरितव्रताः। ध्यानवृत्ता श्रात्म्यानपराः। अक्ति भोजनं 

दत्वेयर्थः। वरशिएटः- 
ये क्तान्तदान्ताः प्रुतपृणेकणं 
जिते्ियाः प्राणित्रपे नितव्रत्ताः । 

प्रतिग्रहे सङ्कचिताग्रहस्ता- 

तते ब्राह्मणास्तारयितु' समथाः ॥२१॥ 

किञ्चिद वेदमयं पातं किञ्चित् पातं तपोमयम् । 

पाल्लाणामपि तत् पानं शुद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥२२। ८ = ग्यास »।३२ ) 

शद्रान्न' यस्य नोदर इति साक्ताच्बुद्रदत्तश्धृततण्डलायनुपयथागीलय्थः। 

1 , 0. 00168 च 6 1 दभनप्राप्तः 

2 1. 0. गवत्तिलव' 8 . 0. तत्वाच० ए 4 9०५ 1. (,. प्राप्रमः 
4 1, 0. सतदितेषिवः 8 1 भुक्तति ततृक्नते 1. 0. हतचा्तषा 
5 1, 0. सव्रता भर्ति 

9 [. 0. 01116 दत्त 
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दानव्यात्तः ( (¢ ५३२ )- 
किशिद् वेदमयं पात ज्रिश्चित् पात" तपोमयम् । 

रसङ्कीरान्तु ° यत् भातं तत् प्रात" तारयिष्यति ॥२३॥ 
सङ्करं स्वाभितैकरत्तिग्यतिरिक्ञत्यन्यवहारि", पापिष्ठासंत्मिं वेरथः । 

महा भारते- 

ताङ्गास्तु चतुरो वेदान् योऽधीते वै द्विजर्षभः । 
पड़ भ्यो नित्रत्तः कर्मभ्यसत ' पातख्षयो विदुः ॥२४॥ ( श्रनु--२२।३६ ) 

षड़.यो निवृत्त इति सङ्कुचितदरृत्तिरध्यापनमातोपजीवौ । 
यथाहि स्वकृते ्तेते फलं “विन्दति मानवः । 
एवं दत्वा श्रतवति फलं दाता समश्र् ते ॥२५॥ 

देवलः- 

मातश्च ब्राह्मणश्चैव धरोतियश्च ततः परम् । 
अनूचानस्तथा भर. ऋषिकल्प ऋषरिमुःनिः ॥२६॥ 
इत्येतेऽष्टौ समुद्दिष्टा ब्राह्मणा प्रथमं श्रुतौ । 
तेषां परः परः श्रेष्ठो वियाग्रृत्तभविशेषतः ॥२५७॥ 
ब्राह्मणानां कुले जातो जातिमातो यदा भवेत् । 
श्रनुपेतः क्रियाहीनो मात इदयभिध्रीयते ॥ २८॥ 

श्रनुपेतः वेदसन्निधिमगतः सर्वथा वेदाभ्यासशून्य इयर्थः । 
एकोदेशमतिकरम्य वेदस्याचारवानरृजुः । 

स ब्राह्मण इति प्रोक्घो निष्रेतः” सल्यवाग घृणी ॥२६॥ 
एकोद् शमतिक्रम्येति वेदस्यैकदेशमतिशयेन ज्ञात्वा, क्रमेर्गलर्त्वेन ज्ञानार्त्वात् । 

एतेन मन्तमाताध्यायोत्यक्क' भवति । निरतो विनीतः । 
एकाश्च शार्खा सकलां षड़् भिरङ्गैरधीय च । 
षट कमेनिरतो विप्रः श्रोतियो नाम ध्मेवित् ॥ ३०॥ 

"~ ~ -----+~~------~-~ ~~~ ~~ ~---=--- -> ~ ~+ 

1 1. 0. हत्त 
० 8प[)]न्व् का ०६. 1 2२ 1.0 न्ख 

2४०३१६1४. 13 ०वद्धो, 1. 0. °कणी ३ 1.0. भाग्ितेकहत्तिव्यतिरिल्लाठसव्यवहारि ५ ^, 7 8१त [. 0. निहतः 4 0०1१1. 0. चिन्वन्ति मानवाः 7 1 निहतो, [. 0. निहतो 
5 7. ए. एकां खां सकल्पां वा 



पालप्रशंसा १६ 

वेदवेदाङ्ग तत्वज्ञ: शुद्धात्मा परापवजिंतः । 

शेषं श्रोसियवत् प्राप्तः सोऽनूवान इति स्तः ॥३१॥ 

वेद येदाज्ग तच््वज्न इति वेदवेदाङ्गार्थतच्व्तः। शुद्धात्मा पापसङ्ल्परहितः । 

% नूचानगुणोपेतो यह्नखाध्याययन्तितः । 

भ्रण इत्युच्यते शिष्टैः शेषभोजो जितेन्दियः ॥३२॥ 
यह्ञसखाध्याययन्त्रित इति बहुयज्ञयाजी खाध्यायनिरतश्च । शेषभोजी पश्वयत्तरोष- 

भोजो" 

वैदिकं लौकिकश्चैव सवं ज्ञानमवाप्य यः। 

्माश्रमस्थो वशी निलयमगरषिकल्प इति स्मतः ॥३३॥ 

द्माश्रमस्थो गरहस्थाश्रमस्थः । वशी जितेन्दियः। 

उद रेतास्तपस्युप्रो* नियताशी न संशयी । 

शापानुग्रहयोः शक्तः सत्यसन्धो भवेश्षिः ॥३४॥ 

नित्रेतः सर्वतत्तवज्ञः कामकोधविवजिंतः । 

प्यानस्थो* निच्ियो दान्तस्तुल्यग्रत्काश्चनो मुनिः ॥३५॥ 

एवमन्वयवियाभ्यां वृतेन च समुच््िताः* । 

व्रिशुक्का नाम विप्रेन्द्राः पूज्यन्ते सवनादिषु" ॥३६॥ 

तथा- 

प्रतिग्रहमसद्धथोऽपि कृत्वा विप्रो यथाविधि । 

निस्तारयति दातारमात्मानश्च खतेजसा' ॥३५॥ 

मनुः ( ११।१-३ )-- 
सान्तानिकं यद्दयमाणशमध्वग' सर्ववेदसम् । 

गुवैर्थं पितृमाव्थं* खाध्यायार््युपतापिनी ॥३९॥ 
सान्तानिकं कन्यादातारं विवाहस्य कत्तीरश्च । यदयमा पौरडरीकादियागस्य कत्ता 

रम् । सर्वैवेदसं कृतसवेखदक्तिणयागम् । उपतापिनं व्याधिपीढितम् । 

~~ ~ = 

1 3 यज्रेषभोक्ता 4 ^+ ध्यानन्नो 
2 7 ऊङुंरेतसुयो विप्रो, 1. 0 ऊज - 9 ^+ समन्विताः, [. (). खमन्वितः 

रेता यो विप्रो 6 4 सवैकर्मसु 
3 1. 0. निहतः 7 [. 0). मुनेनसा 



ह दानसागरः 

नवैतान् लातकान् विधाद् ब्राह्मणान् धर्मभिक्लुकान् । 

निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विथाविरैषतः ॥३६॥ 

(एतेभ्यो हि द्िजाग्रभ्यो देयमप्न' भदक्तिराम् । 

इतरेभ्यो मदिकदि कृताप्नन्तु विधीयते ॥४०॥ 

त्रार्थ-- एतेभ्यो नवभ्यः सदक्तिणं कतान्नमकृतात्रश्च यन्चमध्ये देयम् । इतरेभ्य्ु 

कृतान्नमावं यश्चप्रयोगन्यतिरेकेख देयम् । 

बृह॒स्पतिः- 

सवंत गुणवददानं श्वपाकादिष्वपि स्तम् । 

देशकालविधानेन पाते दत्तः विशेषतः ॥४१॥ 

तथा- 

शट समगुणं दानं वश्ये त॒ द्वियुखं स्मरतम्। 

ततिये तिगणं प्राहुः षड़ गुणं ब्राह्मणे स्पृतम् ॥४२॥ 

्रोतिये चेव साहस्रमाचार्ये द्वियुणं ततः । 

श्रात्मन्ञ 'नवसाहस्तमनन्तं त्वभ्निदोत्िखि ॥४३॥ 

रत च ब्राह्मणस्य पूरवैपू्रूपसम्भवे सति उत्तर उत्तर उत्कः । वैश्यक्तत्रिययेोस्तु" 

्ेगुण्यं वैगुखयं जातिमातयोः । *उत्ृ्मैश्यक्तलिय विषयकः फलोतकषो यमेनोक्तः । 

तथा च यमः- 

शूद्रे समगुणं दानं वैश्ये लिगुणमुच्यते । 

षड गुणं क्तत्रिये प्राहरविप्रं दशगुणं पुनः ॥४४॥ 

मनुः ( ५८५ )- 

सममन्राह्मरो दानं द्विगुणं ब्राह्मणत्र वे । 

सहसगुणमाचाये“ श्ननन्तं वेदपारगे ॥४५॥ (= व्यास ४।४० दक्ष ३।२ ६) 
श्राचायः सङ्गपरदस्य वेदाध्यापकः । वेदपारगः? साज्गवेदाश-तच्क्ञः । 

द्व्राह्मणलक्तणे दानव्यासः ( *।४१ )- 

बरह्मबीजात् समुतपश्नो मन्तसंस्कारवजिंतः । 

जातिमाल्लोपजीवी च भवेदनब्राह्मणस्तु सः ॥४६॥ 

बराह्मणन् वलक्तणेऽपिः दानन्यासः (४।४२)- 

1, 0. शत 4 

^ शवियव्भ्ययोष, 1. 0. ° 

4 1° 0. उनल्ल्टदैश्यस्षविययोस्तु उतक्छष्ट- 
सतियवेशष्ययोख, 

प प्राधीते शतसाइलम् 
1. (0). वदाध्यापकः 
1 201. 0. भवेदब्राह्मशः सतु 
१ 9०१. 0. ०1४ अषि 

©+ र< क 
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गभौधानादिभियुङ्कस्तथोपनयनेन च । 

न कर्मृतन्न चाधीते स भवेदूाह्यणात्र,वः ।(४७॥ 

न कर्मकृत् श्त्निसाभ्यकर्मरहितः । 

विष्णुधर्मोत्तरे (३।३००।३-४) :- 

श्रमनुष्ये समं दानं गोषु क्षयं महाफलम् । 

द्वियुणश्च तदेवोक्तं तथा वै वशंसङ्करे ॥४८॥ 

श्रमनुष्ये गोमनुष्यव्यतिरिङ्घप्राणिमाले । 

शदे चतुगुणं प्रोक्त वेश्येः चाष्टगुणं भवेत् । 

स्त्रिये षोडशगुणं ब्रह्मबन्धौ तदेव तु ॥४६॥ 

शष्ट तु* उतङृष्टशद्रे । वश्ये तिये च वेदाभ्नियुक्ते । 
ब्रह्मबन्धु? हारीतेनोक्रः- 

श्प्रे्यो भृतो राज्ञो ष्रलो ग्रामयाजकः । 

वधबन्धोपजोवी च षड ते ब्रह्मबन्धवः ॥५०॥ ईइति । 

वृषलश्च वेदश्रद्धारदितः कृतधर्मैपरिलयागश्च रजखलायाः परिशेता चेति । 

दालिंशद्घ्र श्रतं दानं वेदाध्ययनततपरे । 

शतप्रन्तु विनिर्दि्ट" प्राधीते लक्तसम्मितम् ॥५१॥ (=वि. ध.३।१००।५) 

दाविंशदपघ्र' द्वातिशद्गुणितम् । 

श्रनन्तन्न तदेवोक्तं ब्राह्मणे वेदपारगे ॥५२॥ (चवि. ध. ३।३००।६क)} 

याह्तवल्क्यः (१।१६६)- 

स्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशालिनः° । 

तेभ्यः क्रियापरा प्रेष्टास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥५३॥ 

श्रत पूर्वपूर्व्म्भवे सति उत्तरोत्तरसम्भवादुतकषंः । 

वशि्टः- 

यन सन्तं न चासन्तं नाध्रतं न बहुश्रुतम् । 

न सुश्रत न दुशं वेद कश्चित् स ब्राह्मणः ॥५४॥ 

~ ~---- ~~ ---- ˆ~ ~= 

1 {1.0.9०१ 0. 7. निचि 3 1. 0. स्मतं 

९ ^+ 80417. 0. 01५ तु 4 & °ततृपराः, 1. 0. प्रभाध्ययनततृपराः 
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एतेन तस्वज्ञोऽभिदितः । 

[क ~~ ---~ 

1 

कूर्मपुराणे (२।२६।५६) :- 

'खर्गप्रमृतिकामेन तथा पापोपशान्तये । 

भयुमुक्ञुणा च दातव्यं त्राह्मणेभ्यस्तथान्वहम् ॥५५॥ 

शातातपः- 

सन्निकृष््मघीयानं व्यतिक्रामेत यो द्विजम् । 

भोजने चैव दाने च स इन्यासप्तमं* कुलम् ॥५६॥ ( {. व्यास ४।३६) 

यस्तवासन्नमतिक्रम्य ब्राह्मणं पतिताटते । 

दूरस्थ भोजयेन्मृदो गण।व्य' नरकं त्रजेत् ॥५५७॥ 

तस्मान्नातिक्रमेत् प्राज्ञो ब्राह्मणान् प्रातिवेशिकान् । 

सम्बन्धिनस्तथा सवोन् दौहितं विरपति' तथा ॥५८॥ 

भागिनेयं विशेषेण तथा बन्धून् गृह्ाधिपः° । 

नातिकरामेन्नरस्त्वेतान्" सुमूर्खानपि गोपते ॥ 

श्मतिक्रम्य महारोद्र' रौरवं नरकं त्रजेत् ॥५६॥ 

महाभारते (अनु--२३।५१, ५७, ४४, ५८)-- 

तद्धक्ास्तद्ना राजसद्ग्ृहास्तदपाश्रयाः । 

श्रथन भवन्यर्थेः तेषु दत्त' महाफलम् ॥६०॥ 

कृतसवेखहरणा निर्दोषाः प्रभविष्णुभिः । 
स्पृहयन्ति सुभक्तानां" तेषु दत्तः महाफलम् ।।६१॥ 

सुभङ्तानां शोमनभङ्कानमम्। 

खगायुभू तिकामेन, 1. 0. 9 ^ बटहाधिपान् 
© ^ °नरंसेतान्, 1.0. ग*नरांल्लेतान् 

2 1. 0. प्ञ्तशष.्णख | खमृद्धानपि 

४1 
4 

1. (0. तब्राह्मसेभ्यो यथाग्वहम् 7 [. 0. भवन्ताते 
^ ४०१1. 0. इन्धात् सप्तम॑., 9 हन्या 8 1. 0, सृभुक्रानाम् 
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हृतखा हृतदाराश्च ये विप्रा देशसंश्रवे"। 

"श्रथार्थमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तः महाफलम् ॥६२॥ 

तपखिनस्तपोनिष्रास्तथा भेत्तचराश्च ये । 

प्रधिनः किचिदिच्छन्ति तेषां दत्त महाफलम् ॥६३॥ 

विष्णुधर्मोत्तिरे-(२।२००।९ख --१०क, २०ख--२ १) 

श्रात्मनस्तु भवेत् पाल्त' नान्यस्य तु पुरोहितः । 

पुरोहिते तु ख' दत्तं* दानमक्षयमुच्यते ॥६४॥ 

याजके ऋलिविजे चैव गुरःवपि च मानवैः । 

वणापेक्ञा न कर्तभ्या मातरं पितरं प्रति ॥६५॥ 

मातृष्वसां खसाञ्चेव तथेव च पितृष्वसाम् । 

मातामही भागिनेयं मातुलश्च " तथेव च ॥६६॥ 

दौदितं विदटरपतिञ्येव तेषु दत्तमथाक्षयम् । 

श्रीश्रष्टे च तथा दत्त तदप्यक्षयमुच्यते ॥६७॥ 

दीनान्धक्रपणानाथवा गिविहीनेषु यत्तथा । 

विक्रलेषु तथान्येषु जङ्वामनपन्नुषु । 

रोगातंषु च यदत्त" तत् स्याद्रहुफलं धनम् ॥६८॥ 

शातातपः- 

दभाः कृष्णाजिनं मन्ता" ब्राह्मणा दविरम्रयः । 

श्रयातयामान्येतानि नियोज्यानि पुनः पुनः ॥६६॥ (({. लिल्ित ४०) 

श्मयातयामान्यतिशयवी्य॑शालीनि । 

याज्ञवल्कयः (१।२०१)- 

गोभूतिलदिरण्यादि पाते दातव्यमचितम् । 

नापाते विदुषा [देयमात्मनः ध्ियमिच्छता|* ॥५०॥ 

----~ ~ == ~~न 111; 

7 टरेशविष्रवे ¢ ^ 81 {. 0. सनव, |) मानवाः 

1. 0. अर्योथमधि° प 23,1. 0. ४4४. ]). भागिनयौं 
4 दाम भागिनेयं 

4 उसपोगिव्या० 8 ^ ब्रह्मश विशेषतः 

^ पुरोहितेष खदत्त' 9 १४. ४116 078९८९६९ [नण , 

88 किखिदारमनः यय बृष्छता 



२४ दानसागर 

अथ पानलापवादः 

तत ग्यासः (*।६२)- 

ऊषरे " पतितं बीजं भिन्नभारडे च दोहनम् । 

भस्मन्यपि हुतं ह्यं तद्हानमसाधुषु ॥१॥ 

दत्तः (३।२५)- 

विधिहीने तथाभ्यावे यो ददाति प्रतिग्रहम् । 

न केवलं हि तद याति शेषमप्यस्यः नश्यति ॥२॥ 

मनुः- 

यथा वेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन् । 

तथा निमज्जतेऽधस्ताद्नी दातृप्रतीच्छकौ ॥३॥ (४।१६४) 

ज्ञाविति दातुरक्षतवं "दानविधिह्लानशरन्यतवं प्रतिप्रहीतुरक्ष्वं प्रतिग्रह विधिज्ञानशन्यत्वम् । 

तथा- 

पातभूतोऽपि यो विप्रः प्रतिगर प्रतिग्रहम् । 

प्रसत विनियुज्ञीत तस्मे देयं न किश्चन ॥४॥ 

सश्चयं कुरुते यश्च“ प्रतिगृष्य समन्ततः । 

धमौ्ै' नोपयुदङ्क च न तं तस्करमचयेत् ॥५॥ 
तथा- 

न वायेपि प्रयच्छेत्तु वेडालत्रतिके द्विजे । 

न बकत्रतिके पापे नावेदविदि धर्मवित् ॥६॥ (४।१६२) 

तिष्वप्येतेषु दत्त' हि विधिनाप्यजिंतं धनम् । 

दातुभवद्यनथीय परतादातुरेव च ॥७॥ (४।१६३) , 

धर्मध्वजी सदा लुन्धश्छाग्निको लोकदम्भकः । 

वेङलव्रतिको हे यो हितः सवौभिसन्धकः ॥८॥ (४।१६५) 

वेडालत्रतलक्तणश्च यमेनाप्युक्कम् । तथाच यमः-- 

यस्य धर्मध्वजो नित्यं सुराध्वज इवोच्छतः । 

्रच्छभानि च पापानि वेडालं नाम तद्रूतम् ॥६॥ 

श्रनेनेवाथोदमेष्वेजोऽपि व्याख्यातः । 

क 7 गिरे 

1 1. 0 प्रष्ठरे 8 

2 ^ 8१7. 0. रेषमप्यव 4 



वातीपकाद्ः २५ 

बकत्रतिक्श्च" मनुनेवोक्तः। तथाच मनुः- 

्रधोटश्िन॑कृतिकः खार्थसाधनततपरः । 

शठो मिभ्याविनी तश्च बक्वतधरोः द्विजः ॥१०॥ इति । (*५।१६६) 

वशिए्ः- | 

ग्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्र बेदविवजिते। 

ज्वलन्तमभ्निमुतखज्य न हि भस्मनि हूयते ॥११॥ 

(=कालयायन १५।६=व्यास ४।३५) 

यथा काष्टमयो' हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। 

यथा“ विप्रोऽनधीयानल्नयस्ते नामधारकाः” ॥१२॥ 

(मनु २।१४७महाभारत-शान्ति ३६।४६=ब्यास ५।३७) 

लघुन्यासः- 

न वेदपाठमातेण सन्तोषं कारयेद्रधः। 

पाठमात्तावसानस्तु प्क गौरिव सीदति ॥१३॥ 

यथा पशुभौरवाहीः न तस्थ लभते फलम् । 

द्विजस्वथार्थानभिक्षो न वेदफसमश्नुते ॥१४॥ 

वेदस्याध्ययनं” सवं धर्मशाखस्य वापि" यत् । 

श्रजानतोऽथै' तत् सर्व्व" तुषाणां करडनं यथा ॥१५॥ 

योऽधील्य विधिवद् विग्र वेदार्थः न विचारयेत् । 
स सान्वयः शुद्रसमः पात्ततां न प्रपयते" ॥१६॥ 

श्रध यत् किथिदपि वेदाथीधिगमे रतः । 

खगं लोकमवाप्नोति धमानुषएरानविद्धि सः" ॥१५॥ 

ध्रतद्ीनमधीतं यन्नेह नामु तद्भवेत् । 

श्रतन्तु केवलमपि समुद्धाराय कल्पते ॥१८॥ 

दए +> €< > कष 

तथा 

4 भंकव्रतो च | 0७ ^+ 804 23 0701६1८ 

भाप नवरी 7 ^+ नमारडरौ 

४. 01. दाङ्मयो 8 1. 0. बेदख्याध्यापभं 
1. 0. यश 9 1.0. जापि 
4, 7. 0. 80 270 94. 0). 10 1. 0. प्रयच्छति 

नाम बिभति ` 11 9 गविहि.जः 

र 



२६ दानसागर 

९ नू 

पाठमाक्तरतान् नित्यं द्विजा तींशार्धवजिंतान्ः । 

पशनिव तु तान् प्राज्ञो वादमावेणापि नाचयेत् ॥१६॥ 

दारीतः- । 

स्थाररेष भारदारो यो ज्ञानमधीटयार्थ न विजानाति । ज्ञानविज्ञानधुतपाप्मा दृद चामुत 

चानन्तं भद्रमश्नुते ॥२०॥ इदयाचायीः । 

ज्ञानं वेदः” स्मृतिशाल्नश्च । विन्नानमशज्ञानम् । 

शातातपः- 
मन्वपूबन्तु यद्ानममन्वाय प्रदीयते । 

दातुनिंकृख हस्तं तद् भोक्कुजिंहां निकृन्तति ॥२१॥ 

मन्त्रपर्व" समुतसगपूर्वम् । 

तथा- 
वेदपृणमुखं विप्र सुभुक्कमपि भोजयेत् । 

न तु मूर्ख ' निराहारं षडरातमुपवासिनम् ॥२२॥ (=व्यास ४।५२) 

यमः- 
श्रत्रतानाममन्ताणां जातिमाल्लोपजी विनाम् । 

नेषां प्रतिग्रहो देयो न शिला तारयेच्छिलाम् ॥२३॥ 

श्रपविद्धा प्रिदो्तस्य ' गुरोर्वप्रियकारिणः । 

द्रविणं नेव दातव्यं सततं पापकर्मणः ॥२४॥ 

श्रपविद्धाभ्मिरोतष्य स्वेच्छापरिहृताप्रिदोतस्य । 

वशिटः- 

उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्वः काश्चन क्ितिः | 

श्र्रोलियस्यः विप्रस्य हस्तं षष्ठा निराकृतेः ॥२५॥ ` 

निराकृतेः निराकृतेश्वेयर्थः । 

निराकृ तिश्छन्दोगपरिशिष्टे नोक्तः । तथा च छन्दोगपरिशिष्टे कालयायनः- 

यस्त्वाध्यायाम्निमाशास्य देवादोन्नेव ° चेष्टवान् । 

निराकतमरादीनां स विज्ञेयो निराकृतिः ॥२६॥ 
~~~ 

1 1, 0. °खानुबजितान् ¢ ^ भपविवाग्रिहोवख सेच्छापविवक्लताग्रि- 

२ ^ बद् होवस्य, 1 °ख श्छापरिग्रहाग्रिहोवस्य 
8 ^ यख धमजो निलयं जातिमातोपजौविनः, 7 1. 0. ओ्रोवियस्य च 
1. 0, यस्य धमष्वजो नित्यं जातिमावोपजोविनं 8 8०१1. ©. ममालघ्याद 

4 ^ भअपविवाग्रिहोवख्य 9 [. 0. देवादौग्नेव 
6 4 पापकारिखः, 1. 0. पापकर्मिणः 



पाल्लापवाद्ः २.७ 

देवलेनाप्ययसुक्कः- 

श्मधीलय विस्मृतो वेदं भवेद्धिप्रो निराकृतिः ॥२५।। 

तथा--. 

उदक्यन्नादनं येषां ये च केचिदनप्नयः । 

1कुलघ्ाश्रौल्तियं येषां सवे ते शद्रधर्मिणः ॥२८॥ 

यमः- 
न प्रतिग्रदमहन्ति बृषलाप्यापक्रा द्विजाः । 

श्र स्याध्यापनाद्धिप्रः- पतदयत्त न संशयः ॥२६॥ 

यश्च लिङ्ग् थचितां व्रत्तिमलिङ्गेधभ्यः* प्रयच्छति । 

घोरायां ब्रह्महयायां पच्यते नात्र संशयः ॥३०॥ 

लि ङ्गुथचितां पारमाथिक्लिङ्गयचिताम् । शअ्रलिङ्गेभ्यः* कपटकृतलिङ्गेभ्यः । 

दत्तः (३।१६)- 

धूतं वन्दिनि मल्ले च कुवियेः क्रितवे शे ।, 

चाटुचारणचौरेभयो दत्त' भवति निष्फलम् ॥३१।। 

शातातपः- 

्रबराह्मण स्तु ते प्रोक्ता ऋषिः शातातपोऽत्रवौत् | 

प्रायो राजश्रतस्तेषां द्वितीयः कयविकयी ॥२२।। 

कयविकयौ खल्पमून्येन क्रत्वा बहुमल्येन विकौीणीत इदयर्थः । 

तृतोयो बहुयाज्यः स्याचतुर्थो ग्रामयाजकः । 

पञ्चमस्तु ग्रतस्तेषां प्रामस्य नगरस्थ च ॥३३॥ 

बहुयाज्यः सर्वैवणंयाजी । प्रामयाजकः एक्वणंबहुजनयाजकः । 
श्रनादिवयान्तु" यः पूवा" सादिव्याश्रौव पधिमाम् । 

नोपासोत द्विजः सन्ध्यां स षषरोऽ्राह्मणः स्मृतः ॥३४॥ 

प्रातःसन्ध्यां सायंसन्ध्याच्च यो न करीतीदयर्थः । 

ग्यासः- 

नष्टशोचे तरतश्रष्टं विप्रे वेदविवर्जिते । 

रोदिलयत्न' दीयमानः किं मया दुष्कृतं कृतम् ।३५॥ 

1 1, 0. कुलंवा० 4 1. (0). अलिभ्यः 
2 (०४. 4 , 8 ६०१ [. 0. शूद्रखयाध्यवनाद्िपिः 5 [. 0. ५०१ 109०1१8 कतरियं 
५ 4 8१ [. 0, ०मलिङ्किभ्यः 6 ^ 8८ 7. 0. अनागतान्ु 



द्ध दानत्तायरः 

शौचहीनश्चः ये विप्रा न च यन्ञोपवीतिनः। 

हुतं दत्त' तपस्तेषां नश्यत न संशयः ॥३६॥ 

न च यज्ञोपकरीतिन इति व्रह्मसूतश्ुन्या नित्ये कवल्ञाश्च । 

महाभारते- 

पदरुन्धवधिरा मूका व्याधिनोपहताश्च ये । 

भतेग्यास्ते महाराज न तु देयः प्रतिग्रहः ॥३५७॥ 

सदेव याचमानेषु सर्वेषु श्र तव्जिषु 

एतेषु दक्तिणा दत्ता दावाप्नाविव दुर्लभा ।॥३८॥ 

ये च धर्माद्पेतेभ्यः प्रयच्छन्यल्पमेधसः । 

शतं वषौणि ते” गेय पुरीष" भुजलते जनाः ॥३६॥ 
एवश्च पल्ञप्रशंसायामव्राह्मण-त्राह्मणान् व-बह्मबन्धुप्रथतीनां दानपातत्वेनोक्कानामपि 

प्रतिप्रहविधिना न किश्विहियम्। कृपया नट-नत॑क-याचक्वत्तेषु" दयात् । श्रतावं तेषां 
श्ट्ादिसममिग्याहारेणोपादानं प्रायशो सुनयश्वक्रः ॥। 

अथ दानखरूपम् । 
तत्त देवलः- 

श्थोनामुदिते पातर श्रद्धया प्रतिपादनम् । 
दानमियभिनिदिं्ट' व्याख्यानं तस्य वदयते ॥१॥ 
द्विदेतु षडधिष्ठानं षडङ्ग षड्विपाक्युक् । 
चतुष्प्रकारं ल्िविधं तिनाशं* दानमुच्यते ।२॥ 

नाल्पत्वं वा बहुत्वं वा दत्तस्याऽभ्युद्यावहम् । 

श्रदधाऽभक्तिश्च" दानानां उद्धिक्तयकरे हि ते ॥३॥ 
धमेमथं्च कामश बीडागहषभयानि च। 
श्रधिषठानानि दानानां षडेतानि प्रचत्तते ॥४॥ 

पातेभ्यो दीयते निलयमनपेच्य प्रयोजनम् । 

केवल व्यागबुद्धधा यद्धम॑दानं 8 तदुच्यते ॥५॥ 
~~न ̂ ----- = --- 

1. 0. शस 0 4 शद्ध शक्तिश्च 
त | (2. च् ध 

¶ १, ६ क्रोडा 
ध गटपाठकदत्तेषु ॐ + न केवलं त्यागबुदध। धर्मदानै, . 0 4 व. 0- विनां 2 केवलं दामहुद्ा मैदान 
0० $ 87017. 0, दानद्य।* ॥ ४ 



दानखहपन्र ३& 

प्रयौजनमपेचयेव प्रसङ्गाद् यत् प्रदीयते । 
1तदर्थदानमिरयुक्कमेिकं फलहेतुकम् ॥६॥ 

प्रयोजनमपेच्यैवेति ममाप्ययं ° किश्विहास्यतीति -फलमपेच्येदयर्थः । 

ल्लीपानण्गयाच्ताां प्रसङ्गाद् यत् प्रदोयते । 

दमने च रागेण कामदानं तदुच्यते ॥५॥ 

संसदि वीडयाश्रुल योऽर्थोऽधिभ्यः प्रयाचितः । 

प्रदीयते च तदनं त्रीडादानमिति श्रुतम्. ॥८॥ 

ष्टा प्रियाणि शरुत्वा वा हषेवद् यत् प्रदीयते । 
दष॑दानमिति प्राहुर्दानं तद्ध्मचिन्तकाः ॥६॥ 

द्मक्रशानर्थदहिंसानां प्रतीकाराय यद्भयात् । 

दीयते भयकतृ भ्यो° भयदानं" तबुच्यते ॥१०॥ 

दाता प्रहिग्रहीता च श्रद्धा देयश्च धर्मयुक् । 

देशकालौ च दानानामङ्गान्येतानि षडविदुः ॥११॥ 

श्रपापरोगी धर्मत्मा दित्सुरम्यसनः शुचिः । 

श्ननिन्याजीवक्मो च षडभिदता प्रशस्यते ॥१२॥ 
श्रपापरोगी श्र्टविधपापरोगरहितः। 

तथा च देवलः--उन्मादस्त्वगदोषो राजयदचमा श्वासो मधुमेहो भगन्दरो महोद्रमश्मरी- 

लयष्टौ पापरोगाः ।॥१३॥ 

अनिन्याजीवकमा अनिन्यमाजीवनकम यस्य । 

लिशुक्रः कशङ्ृत्तिश्च प्रणालुः सक्लेन्द्रियः । 

निमंङ्को' योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः पात्रमुच्यते ॥१४॥ 

तिशुक्तो° वियावृत्तान्वययुक्कः । 

सोसुख्यायभिसम्भ्री विरर्थिनां दर्शने यदा । 

सतङकृतिश्चानसूया च तद्ा* श्रद्धेति कीतंयते ॥१५॥ 

1. 0. तदचि9 
4 00118 किञ्चित् 

1. 0. प्रथोजबण 
1. 0. स्मृतम् 
4 8०१. 0. वापरकदृभ्यो 

1. 0. भयाहानः 

^ निहत्तो, 1. (0. बि्ुक्ो 

^+ धात् 7. 0. विग्र ड्ति 

+ 9५79 सदा 
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्रनसया श्रसूयाभावः। श्रसूया च गुरो दोषाविष्कारः । 

श्मपराबाधमकलेशं 1श्रयत्नेनाजिंतं धनम् । 

्रह्पं वा विपुलं वापि देयमिलयभिधौयते ॥१६॥ 

यत यलं दरव्यं यस्मिन् कालेऽपि वा पुनः । 

दाना देशकालौ तौ खातां श्रेष्ठो न चान्यथा ॥१७॥ 

श्रवस्थादेशकालानां पात्दातोश्च सम्पदा । 

हीनं वापि भवेच्च ष्टं प्रष्ठ वाप्यन्यथा भवेत् ॥१८॥ 

श्रन्ययेति श्रवद्यादिततम्पदा हदीनमियर्थः । 

दुष्फलं निष्फलं हीनं तुल्यं विपुलमक्तयम् । 

पट विपाकं समुदिष्टं षडेतानि विपाकतः ॥१६॥ 

ना्िकस्तेनदिंखे भ्यो जारोपपतिताय- च । 

पिशुनश्र ण"हन्तृर्या प्रदत्तं दुष्फलं भुवेत् ॥२०॥ 

उपपतिताय उपपातश्रयुङ्गाय । 

महदप्यफलं दानं श्रद्धया परिवजिंतम् । 

“परबाधाकरं दानं परमप्युनतां” ब्रजेत् ॥२१। 

यथोक्मपि यदहत्त' चित्तेन कलुषेण तु । 

तत्त॒ सङ्कल्पदोषेण दानं तुल्यफलं* भवेत्! ॥२२। 

“ुङ्ाकञः सकलः पटभिदानं श्याद् विपुलोदयम् । 

प्नुको शवशादत्त' "दानमक्षयमुच्यते ॥२२॥ 

ध्र वमाजस्िकं काम्यं नेमित्तिक्मनुकमात्" । 

वैदिको दानमारगोऽयं चतुधा वरयते ब॒धेः 1 ॥२४॥ 

प्रपारामतडागादि सवै"-कामफलं धर वम् । 

तदाजखिकमिलयाहुर्दौयते यदिने दिने ॥२५॥ 

1. 0. सुर 7 {. 0. लभेत् 

५५ 8704 [. 0. जडहोपपतिवाय 8 1. 0. युक्ताः 

^+ ० इना दत्तः तद् 9 1. 0. दानमच्यतां व्रजेत् 

1. 0. यैन 07 पर 10 3 0मितिक्रमाव् 

0 परमन्यनतां 11 98 8१1. 0. दिजैः 

# तस्याफलं 12 0, ६. ०काल्० 



रानखल्पम् ३१ 

श्रपदयविजयेश्वस्यज्ञी बालार्थ' यदिज्यते । 
1हइज्यासस्थन्तु तदनं काम्यमिदयभिधीयते ॥२६॥ 

कालापेक्तं क्रिय पेक्तःम्थापेन्मिति स्तौ । 
तिधा नेमित्तिकं प्रोक्त सदहोमं‡ होमवजिं तम् ॥ २५७ 

नवोत्तमानि चत्वारि मध्यमानि विधानतः । 

श्रधमानीति शेषाणि लिविधत्वमिदःं विदुः ॥२८॥ 

्रन्नं द्धि मधु तराणं गोभूरुक्माश्वदहस्तिनः । 

दानान्युत्तमदानानि उत्तमद्रव्यदानतः ॥२६॥ 

विदयाच्छादनमावासः परिभोगौषधानि च। 

दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः ॥३०॥ 

उपानद्रथयानानि दल्पातासनानि च । 

दीपकएफलादीनि चामर' बहुव।षिंकम् ॥३१॥ 

बहुत्वादर्थजातानां संख्या शेषेषु नेष्यते । 

श्रधमान्यवशिषटटानि सर्वेदानान्यतो विदुः ॥३२॥ 

इष्ट दत्तमधीतं वा विनश्यलयनुकी तनात् । 

श्टाघानुशोचनाभ्याश्च भप्रतेजो विपयते ॥३३॥ 

तस्मादात्मङृतं पुरयं ग्रेथा न" परिकीत्तयेत् । 

भुक्कवानिति तं प्राहुस्तमेव कृतषादिनम् ॥३४॥ 

एवं सर्वगुणोपेतमुक्ृदोष^विवजितम् । 

कामधुक्क न यनं फलयात्मेप्ितं फलम् ॥३५॥ 

इद १कीत्ति' वदान्याद्यां] स्फीतान् भोगान् धिपिश्टवै । 

` [द्ानघ्रद्धां तृतीयेऽपि] जन्मनि प्रसवोत्तमे ॥३६॥ 

विष्ण॒धर्मोत्तरे ( ३।२६६।१क-जक, ५ख--६ख )-- 

~ ^~-~-~~---~----- "~ ~~~ ~--~-~--~~ =~--------- य 

1 1. 0. शष्टटासंग्यन्तु यहान् 6 @011९८{९0 {707 ]). ‰‹. 4, 1 

२ 1. 0. ०९ख।पे9 87१4. 0. कौीलिख दानाण्यां {01 
33 ^ 8०१1. 0. सततः {1९ 0. ]). 

4 [. 0. नधा दर (011९९1६ {7010 7. ए. 4, 1 

5 1. 0. दोषेविर ४१, 0. दानगरद्धाज्ञतां ऽपि 0 

{16 0. }). 



१९ दानसागर 

चतुर्था सवपुरयानां फलसुक्त' मनीषिभिः । 

ऊतानि विधिहीनानि वश्वनाथं परल चे ॥२५॥ 

करोभलोभामिभूतेन तामसानि विनिदिरीत् । 

कृतानि परमानेनः राजसानि भवन्ति तु ॥२९५॥ 

सात्तिक्रानि भवन्तीह श्रद्धया परया द्विजाः । 

गुणोत्तरारि विज्ञे यान्यथाकामङृतानि तु ॥३६॥ 

तामसानां फलं भुङ्ते तियं प्रेय मानवः । 

राजसानां फलं भदकं मानुषत्वे द्विजोत्तमाः ॥४०॥ 

सास्तिकानां फलं भुटक्र देवत्वे नात संशयः । 

गुणोन्तरफ़तानान्तु फल' मोत्त उदाहुतम् ॥४१॥ 

अथ कर्ती । 

तत भविष्यपुराणे- 

द्राचारयुक्कः श्रद्धावान् वेदन्नो धर्मवित्तमः । 

कर्मणां फलमाप्नोति न्यायजिंतधनश्च यः ॥१॥ 

वेदन्न इति वेदाथौयुष्रानपरस्योपलक्तणं शद्रस्यापि दानोपदेशात् । 

तथाच शिवपुराणम्- 

एतान्येव च सवशि दानानि च तपांसि च। 

विना मन्वेण सततं शद्राणामिह सर्वशः ॥२॥ 

विधीयन्ते न सन्देह एवमाह प्रजापतिः । 

श्रमन्लास्ते स्मृताः सवं शद्रा विगतकल्मषाः ॥३॥ 

रमन्ता दानोक्ततत्तदोमायुचितवेदिकमन्वशून्या दइदय्थः। श्रतएव ब्राह्मणद्वारा 
वेदिकमन्तपाठनमिति । 

अथ ऋद्धा) 

तत मनुः-- 
भद्धयेषटशच पूतश्च निय कुर्यात् प्रयन्नतः° । 

भरदाकृते ह्यत्तये ते भवतः खागतधनेः ॥१॥ (४।२२६) 
जाक ०० न~ = = ~ 

1 4 8०५ 1. 0. परखारड, 1 87१५ ९ 1.0. च 

भ, 1). परमानेन,. 3 280 मतद्ितः 
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दानधमं निषेवेत निदयमेशिकपौत्ति कम् । 

परितुष्टेन भावेन 'पात्रमासाय शक्तितः ॥२॥ (४।२२७) 

यत् किचिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया- । 

उतपत्स्यते हि तत् पातं यत्तारयति सर्वशः ॥३॥ (४।२२८) 

येन येन तु भावेन यद् यद् दान प्रथच्छति । 

तत्तत् तेनेव भावेनः प्राप्रोति प्रतिपूजितः ।४।। (४।२३४) 

दानं हि बहुमानाद् यो गुणव्रद्थः प्रयच्छति। 

स तुश््रेय धनं लस्थ्वा पुत्रपौलेः सहाघ्र्ते ॥५॥ 

याज्ञवल्क्यः (१।२०३)- 

दातन्यं प्र्यह" पाते निमित्त विशेष्रतः। 

याचितेनापि दातग्यं श्रद्धापूतन्तु शक्तितः ॥६॥ 

यमः- 

मन्ताज्यदोष्रादधोमे तु" तपसीन्दियदोष्रतः। 

न्यूनता स्यान्न दाने तु श्रद्धायुक्र भतरेत् क्रचित् ॥५॥ 

देबलः- 

श्मपि न्यायागतां दस्वा सकलां एथिवीमपि। 

भ्रद्धावजंमपाल्लाय न काचिद्धूतिमाप्रयात् ॥८॥ 

प्रदाय शाक्रमुष्टिः वा श्रद्धाभक्किसमायुताम्ः | 

महते पातरभूताय सवाभ्युदयमाप्नुयात ॥६॥। 

महाभारते- 

दव्यागमो तृणां सूचमः पाल्ल दान" ततः परम् । 

कालः परतरो दानाच्छृद्धा चापि ततः परम् ॥१०॥ 

4 820 1. 0. श्रहामासाद्य 9) 1.0. चं 
4. 8१. 0, ऽननसूथता 6 [. 0. न्डोमनं 

4 तत्तद् भावेन तेन व 14 1, (0. °न्नुदयतां 
8 1. (2). पावदान' 1. 0. तव पू० 
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३४ दृनसायरः 

अथ दानकाटाः। 

ततत मथयुः- 

जाते कुमारे तदहः काम" कुयात् प्रतिग्रहम् । 

दिरर्यधान्यगोवासस्ि लान्नयुडसपिंषाम् ॥१॥ 

शदखलिखितौ- 

कुमारप्रसवे नाञ्यामच््ठिन्नायां तिल" तेलदिररयवस्तप्रावरणगोधान्यप्रतिग्रहेष्वदोषस्तदह- 

रित्येके गुव" कुर्वतः ॥२॥ 

यमहारीती- 

द्विपदचठुष्पदधान्यदिररयदक्तिणासु न दोपः ॥३॥ 

पठीनसिः- । 

दानप्रतिग्रहेष्विति विकल्पो" हिरण्यमश्व'” गाव इलयदोषस्तदहः ॥४॥ 

शातातपः- 

श्रयनादौ सदा देयं दरव्यमिष्ट' गृहेषु यत् । 

षडशी तिमुखे चैव विमोक्ते चन्द्रसूर्ययोः ॥५॥ 

संक्रान्तौ यानि दत्तानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 

तानि निय! ददादयकः पुनजेन्मनि जन्मनि ॥६॥ 

शतमिन्दुक्तये दत्त' भहखन्तु दिनक्षये । 

विवे शतसादस्र' व्यतीपाते त्वनन्तकम् ॥५॥ 

श्रयनेषु च यदत्त" षडशीतिमुखेषु च । 

चन्द्रसूर्योपरागे च दत्त भवति चा्तयम् ॥८॥ 

विष्णुधर्मेत्तिरे -,३।३०० १५- २४) 

द्वादशीषु च यदृत्त' [शुङ्गासु तु विशेषतः । 

श्रवरोन तु युक्तासु तत्रापि द्विजसत्तमाः ॥ ६॥ 

विशेषाद्रधयुक्का" पक्ततीषु च यत्तथा । 

तृतीया तु सवा शुक्तायु तु विशेषतः ॥१०॥ 

भ ~------~--------~---------~- 

~ क नक 

1 ^ 8० 1 ग तैल 3 ^ 8०१ ण्म्न् 
२ 4 ५०४१ 0 विक्ष्य 4 0 विशेषाहघयुक्तासु ,. 



दानकालाः ३ 

वेशाखशुक्कपक्ते छु विशेषेण तु मानवैः" । 

श्राषाद् कार्तिके चैव फाल्गुने च विशेषतः ॥११॥ 
तिक्लस्त्वेताः पौणमास्यो दाने विप्रा महाफलाः । 

व्यतीपातेषु यदत“ जन्मन्तं च द्विजोत्तमाः ॥१२॥ 

ग्रहसंकमकाले च तिग्म*रश्मेनिशेषतः । 

तुलामेषप्रषवेशे तु यागे तुऽमिथुनस्य च ॥१३॥ 

°रवेर्महाफल' दत्त तेभ्योऽपि स्यान्महाफलम् । 

यदा प्रविशते भावुर्मकर ̀  द्विजसत्तमाः ॥१४॥ 

श्राषाद् ऽश्वयुजे पौषे चेते शुक्ते तथैव च । 

द्रादशीप्रृति प्रोक्त पुण्यं दिनि चतुष्टयम् ॥१५॥ 

मिथुनन्च तथा कन्यां धन्विनि मीनमेव च । 

प्रविष्टे भास्करे पुरयं प्रत्येकं कथितं द्विजाः । 

५ शी तिमुखं नाम दने दिनच॑तुष्टयम् ॥१६॥ 

श्च्छिन्ननाञ्यां यषह्त' पुतं जाते द्विजोत्तमाः । 

संस्कारेषु च पुत्रस्य तदत्तय' प्रकीर्तितम् ॥१५॥ 

चन्द्रो वायदिवापूर्ये दष्टे रादौ मदाप्रहे। 

श्रत्तयं कथितं पुरयं तल्ाप्यक विशेषतः ॥१८) 

अथ पुण्यदेहाः । 

`विष्णुपुराणे (२।३।१, २३-२४)-- 
उत्तर' यत् समुद्रस्य हिमाद्रे वैव दक्षिणम् । 
वषं तद्भारतं नाम भारती यत्त सन्ततिः ॥१॥ 

श्र जन्मसदक्षाणां सद्र रपि सत्तम । 

कदा चिक्षभते जन्तुमौनुष्यं पुरयसश्चयात् ॥२॥ 

[ 

1 9380१ 7. 0. मानकः, प्र. ]1). 4 ^ प्प्रथणे च्या च 
लानदाः 9; 1.0. च 

२ 7 01४8 116 ८8९१६९४९ 701- 6 & 9141. 0. दान महाफलं प्रौक्ल 
{10 प 4 श॒क्र 

3 1. 0. क्षो 8 {. 0. 01015 व्ष्युपुराके 



दानपायरः 

गायन्ति देवाः किलल गीतकानि 

धन्यास्तु तेः भारतभूमिभागे । 

खर्गापवगस्पिदमार्गभूते 

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥२३॥ 

मनुः (२।२२३,- 

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र खभावतः । 

स ज्ञेयो य्ियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम्. ॥*५।॥। 

भविष्ये (३।१८१-३३) - 

ब्रह्मावर्तः परो देश ऋषिदेशस्तः परम्* । 

मध्यदेशसतो [ऽज्यायाना्यावतंस्ततः परम्" ॥५॥ 

व्यासः- 

सर्वे सूया्रमाः पुरयाः सवौ 'नदयश्च पर्वताः | 

गोसिद्धमुनिवासाश्च देशाः पुर्याः प्रकी तिताः ॥६॥ 

सूयीयतनसंस्थानं यदल्पमपि. दीयते। 

तदनन्तफलं प्रोक्त सूयंक्तेत्ानुभावतः ॥५॥ 

विष्णुः- 

चातुर्वररम्यवस्थान" यस्मिन् देशे न वियते । 

त' म्तेच्छदेश' जानीयादायौवतंमतः* परम् ॥९॥ 

तथा- 

पुष्करेष्व्तयं श्राद्धं जपहोमतपांसि च । 

पुष्करे ज्लातमावस्तु सर्वपापेभ्यः मुच्यते ॥६॥ 

एवमेव गयशोर्षैवटे '"श्रमरकरटक्रपर्वेते वराहपर्वेते यत्त॒ क्रचन, नर्मदातीरे, 

यमुनातीरे, गङ्गातीरे, विशेष्रतो गङ्गाद्वारे प्रयागे" गङ्गासागरसङ्गमे कुशावतं विन्दुके 
+ ~न ~~~ ~ ~= ~~~ 

1 1. 0. कलगीवकानि प [. 0. नद्यः सपषताः 
२ 1.0. 8 1. 0. यदन्धमपि 

9 भाप रस्तःवरः 9 ^ ०वतेन्ततः 

4 1]. }. ०शससनन्तरः 10 1. 0 मकटप्ते 
0 1.0, नून 11 1, 0. ४१३ च ]€€ 
6 9. 0. ऽप्यन्व भार्यावर्तर्त्वमन्तरः {01 

€ ४, }. 



पुर्यदेशाः ३ 

भीलपवैते कनखले कुचजाभ शगुतुङञे केदारे महालये 'ललितिकायां खगन्धायां शाकम्भय' 

फलणुतो थे महागङ्गायां तहुलिक्राध्रमे कुमारधारायां प्रभासे यज्ञ कचन, सरखलयां विशेषतः । 

सततं नैमिषाररये वाराणस्याम् अगस्याश्रमे करवाध्रमे कौशिक्यां सरयूतीरे शोणस्य ज्योती- 

रसायाश्च सङ्गमे । भ्रीपर्वते कालोदके उत्तरमानसे मतङ्गवाप्यां गवप्ताषे विष्णुपदे खम॑मागंप्रदेशे 

गोदावयौ' गोमलयां वेतव्यां विपाशायां वितस्तायां शतद तीरे चन्द्भागायाम् इरावल्यां 

सिन्धोस्तीरे पञ्चनदे श्रीजसेषु" । एवमादिष्वभान्येषु तीर्थेषु सरिदरासङ्गमेषु प्रभवेषु पुलिनेषु" 

प्र्वणोषुं पर्वैतनिकुञ्जेबुः वनेषुपवनेषु च । गोमयेनोपलिप्तं षु गृहेषु मनोङेषु च ॥१०॥ 

लिङ्गपुराणे (१।७५७।३३ख-३५) :- 

श्रधक्रोशं शिवक्तेतं शिवलिङ्गात् समन्ततः । 

यस्त्यजेद दुस्यजान् प्राणान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ॥११॥ 

“खायम्भुवस्य मानं हि तथा वाणस्य सनताः । 

स्वायम्भुवे तदधं" 'स्यादा्षंये च तदधेकम् । 

"मानुष्ये च तदधं" स्यात् त्तेतमानं द्विजोत्तमाः ॥१२॥ 

तथा (१।७०।५२ख-५क)- 

शिवक्तेतसमीपस्था नयः स्वा द्विजोत्तमाः? । 

वापीकूपतङ़ागाश्व शिवतीधी इति स्मृताः ॥१३॥ 

ल्ञात्वा तेषु नरो भक्तया तीथं मुनिपुङ्गवाः! । 

ब्रह्महद्यादि!भिः पपेमुच्यते नात संशयः ॥१४॥ 

मतस्यपुराणे (२२।२७ख-२८, ३ ०ख-३६, ४६-५४५क, ५७-५६, ६८-७०, ५३ ख-७ध४क, 

\७१ कृ) ` -- 

श्रोह्कारं पितृतीर्थश्च काबेरी कपिलोद्कम् । 

सम्मेदश्वरडवेगायास्तथेवामरकरटक्रम् । 

कृरुक्तेतच्छतगुणम' ' स्मिन् दानादिकं ˆ* भवेत् ॥१५॥ 

1 [. 0. ननितिक्ञायां 8 1. 7. मानुषै 
2 [. 0. सप्तषः 9 1.. 7. मुशोभनाः 
५ ^+ श्रौसन्य, 3 भौजसै 10 7. 0. सुनि .लनाः, 1, 7. हिन 
4 1. 0. सलिलैषु सत्तमाः 
9० 1. 0. पवत निकुन्नपु 11 ५. 72. °न्तरिमिन् 
७ 1. 0. खग्रश्रुतस्य नामं 12 7, 1. 0. ४0५ #.7. ज्ञानादिकं 
7 1, 7. खात् खादा्षैं 



२३८ 
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दानसागर 

कायावरोहण नाम तथा चर्मरवती नदी । 

गोमती वरणा तद्र तीथं ' 'दौताशनं परम् ॥१९॥ 
भैरवं श्रगुतुङ्गश्च गौरी तीर्थमनुत्तमम् । 

तीर्थ" वेनायकरः नाम भदेश्वरमतः परम् ॥१५॥ 

तथा पापहरं नाम पुर्या च तपती नदी । 

शूलतपी पयोष्णी च पयोष्णीसब्गमस्तथा ॥१८॥ 

महाबोधिः पाटला च नागतीर्थमवन्तिकरा । 

तथा वेणा नदी पुर्या महाशालन्तथेव च ॥१६॥ 

मदाश्द' महालिङ्गं दशाण च नदी शुभा । 

शतश्दरा “शताह{ च तथा विश्वपद परम् ॥२०॥ 

शरङ्गारवाहिका तद्रश्रदौ तौ शोणघधंरौ । 

कालिक्रा च नदी पुर्या वितस्ता च नदी शुभा" । 

एतानि पितृतीथानि शस्यन्ते ज्ञानदानयोः ॥२१॥ 

तथा-प्रीपर्णी [च नदी पुर्या व्यास] तीर्थमनुत्तमम् । 

तथ। मतस्यनदी "कारा शिवधारन्तथेव च ॥२२॥ 

भद्र तीर्थन्च वियात पम्पातीर्थ॑च् शाश्वतम् । 

पुरयं रामेश्वर तद्रदेलापुरमलंपुरम् ॥२३॥ 

श्रङ्गभूतश्च विद्यातमामदंकण्मलम्भुषम् । 

श्राघ्रातकेश्वरं तद्रदेका""घ्रकमतः परम् । 

गोवधनं दरिशनद्र' कृ पुचन्द्र 11 धृथदकम् ॥२४॥ 
सहस्रां हिरर्याक्तं तथा च कदली नदी । 

` -रामाधिवासस्तापि तथा सौमितिसन्नमः ॥२५॥ 

रध. 7. बौशथनसं 7 #. 7. .तामपर्यौ च जाया 107 ८} 
+ ६०१ त. 1. प्श्य 079९1६९१९ब् 7071109. 
र. 1. मूनतापो 3 ॐ. 7. पृछा 
1. 0. शतासख 9 1. 0. कमलं सुखं 
1. 0. पितरा 10 प. 7. म्प्स 
र. 7. तचा 11 1. 0. पश्यद्ख 

12 7. 0. वाषा० 
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पुरयदेशाः ३६ 

1इन्दरकीलं महानादं "तथेव प्रियमेलक्षम् । 

एतान्यपि सदा श्राद्धे प्रशस्तान्यधिकानि चः ॥२६॥ 

एतेषु सवंदेवानां साभिष्यं दश्यते" यतः । 

दानमेतेषु सर्वेषु [भवेत् कोरिगुणाधिकम् | ° ॥२५७॥ 
तथा- 

तथेव पितृतीर्थन्तु यत्र गोदावरी नदी । 
“युता लिङ्गसहस्ने ण सर्वोत्तरजलावहाः ॥२८\ 

"[जामदग्न्यङृतं तीर्थ] कमादाया तभ्मुत्तमम् । 

प्रतीकस्य भयाद्धिन्ना"” यन्न गोदावरी नदी ॥२६॥ 

"तीर्थ तद्धव्यकव्यानामप्वरोयुगकंक्नितम् । 

श्राद्धासिकार्य"*[दानश्च तत" ] कोरिगुणाधिकरम् ॥३०॥ 

श्रहृहासं तथा तीर्थ" गीतमेश्वरमेवं घ । 

तथा [' 'वरशिष्टतीर्थ्च 1 5 हारीतश्च] ततः परम्"* ॥३१॥ 

ब्रह्मावतं' कुशावत" ` गहंसतीर्थ' तथैव च । 
पिर्डारकश्च विख्यातं "5 शाङ्खोद्धारं तथेव च ॥३२॥ 

धरटेश्वरं विल्वकश्च नीलपर्वतमेव च । 

तथा च `"बद्रीदीर्थ' रामतीर्थ तथेव च ॥३३॥ 

1. 0. श्द्रकौलजलञ्ौतत् 10 ४. 7; भयाद्िव्र 
४, 7. तथाच 11 #. 7. तन्तौ 07 तौ तद् 
1.1). तु 12 #. 7. दानेषु तथा {107 {16 9. }). 
1. 0. पश्यति 14 ^ यव 
21. ?. दत्तं कोटिशताधिकम् {07 ४1९ 14 ४. 1. वसिष्ठ" तौदधतु इरौतं तु {01 
078९1९४९ ०४०१. {€ 9. 7. 
1. 0. पता 16 ए. °तीधैन्तु [, 0. तौथेष् 
4 8०१ [. 0. ग्जलोदहा, ४. 7, 10 ^ त 7. 0. हारौतं ततृपरं स्मृतम् 
सर्वान्तरजलावडा 17 ४. 7. इयतौथै' 
प. 2. नामदश्राख तरैः {01 {16 18 1.0. शङ्कोदारस्तयैव च 
|) ५ | 1 19 +. 7. धरणौतौयः 
1. 0. न्पात० 



४० दानर्षागर, 

जयन्त |ुलयन्त्च शुक तीर्थे" तथेव च । 

श्रीपतेश्च तथा तीर्थ" तीर्थ" रवतक तथा ॥२२४॥ 

तथेव शारदं तीर्थं ऽ “मद्रकालेश्वरं तथा । 

वैकुरठतीर्थ् [तथा ऽनिज॑रेश्वरमेव च] ° । 

श्रश्चतीर्थ् विद्यातमनन्तं श्राद्धदानयोः ॥३५॥ 

अथ देयसखरूपम् । 

ततत मनुः (१०।११५)- 

सप्त वित्तागमा धम्य दायो लाभः कयो जयः | 
प्रयोगः कर्मयोगश्च सतप्रतिश्रह एव च ॥१॥ 

दायः पितादिकरमागमः'। लाभः प्रीतिदानम्8। क्रयजयौ प्रसिद्धौ। प्रयोग 
ऋणादिप्रयोगः। कर्मयोगः शुधरष्रादिरूपः° | सतप्रतिम्रहः प्रसिद्धः| 

विष्णुधर्मोततिरे-(३।२६६।७-२०) 

कर्मणां धनसाध्यानां धनश्च तिविधे स्मृतम् । 

कृष्ण शवलश्चेव शुक्रश्च द्विजसत्तमाः ॥२॥ 
लिविधश्छ फलं त्य ल्िविधं परिकीर्तितम् । 
कृष्णेन यत् कृतं कर्मं तियंक््वे तद्धि भुज्यते" ॥२॥ 
शवलेन कृतं कर्म मानुष्ये द्रिजसत्तमाः । 

शुक्केन यत् कृतं कर्म देवत्वे तद्धि भुज्यते" ॥४॥ 
वणानां हि धनं शुक्कमर्जितं यत् खकर्मणा 1० । 

शवलन्तु समुदिष्टः तथानन्तरकर्मणा ॥५॥ 

~ ~+ ~ ~~न ~ ~ ~= ~ -~--- ५ 

1 म. 7. विज्य चैव शक्र {01 (116 0७ ४. 7. परं भौ्मेष्ररनधापि वा 1८1 
7. 7. †}6 9. }). 

२ {. 0. शक्ततीधेः 7 1. 0. गतः 
४ 0, 1.0. 89०१ न्ष. 7. ५ 1. 0. प्रौतिदायलमः 

शारदःतोयैः 9 1. 0. शश्रषाद्पः 
4 [. 0. तव 10 7. 0. तहिभुज्यते 
० 1. 0. निजने 11 7. 0. तहिभुज्यने, ए. 4 ००६ {पणव 

10 ४. 7, 

1२ 1. 0. सुकमशा 



देयखरूपम् ४१ 

बर्णोत्तिमस्य हीनस्य कर्मणा कष्णमुच्यते । 

ततापि शुक्त वच्यामि वर्णानां द्विजसत्तमाः ॥६॥ 

प्रतिग्रहेण यक्लन्धं याज्यतः शिष्यतस्तथा । 

गुणान्वितेभ्यो विप्रस्य शुङ्कन्तु लिविधं स्मरतम् ॥५॥ 

युदधोपलग्धं कारश्च दरडार्थग्यवहारतः । 

सतियस्य धनं शुक्त लिविधं परिकीतिंतम् ॥८॥ 

कारं करलब्धम् । 

कृषिं वाशिज्यं गोर्तां कृत्वा शुङक्क' तथा विशः । 

द्विजशुध्रषया लम्धं शुक्त" शु्रस्य कीतिंतम् ॥६॥ 

न कदाचन कुर्वीत ब्राह्मणः कर्म वाषंलम् । 
व्रषलः कर्म वा व्राह्म' पतनायेतरेतरम् ॥१०॥ 

उत्ङकृष्टश्चापङृष्टचच तयोः कर्मं न विदयते । 

मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हिते ॥११॥ 

सर्वेषामथ वर्णानां वच्यामि तिविधं धनम् । 

पारिवं कदूयतचौय) ति1प्रतिरूपकसाहसैः । 

व्याजेनोपाजितं यत्तत् सर्वेषां कृष्णमुच्यते ॥१२॥ 
पाशिविकं राजपाश्वावस्थानेन परिज्ञायते श्रमुकस्येदं प्रयोजनं भविष्यतीति, ततरात्मीय- 

प्रयोजकतो * पद्शंनेन धनार्जनम् । चौर्यम् श्रपरिह्तातपरधनप्रहणम् । प्रतिरूपकं कूटवरष्य- 
नमाणम् । साहसं बज्ञेन परदभ्यहरणम्" । व्याजो दम्भतपस्यादिः | 

शिल्पानुक्रत्या" यत् प्राप्त" कुशोदेनः तथा धनम् । 

कृतोपकारादाप्तश्च शवलं समुदाहृतम् ॥१३॥ 

परी तिलब्धं तथा दायं? प्राप्त सह भार्यया । 
श्र विशेषेण सर्वेषां धनं शुक्कपुदाहतम् ॥१४॥ 

प्राप्त सह भाययेति यौतुकलब्धमिदयर्थः । 

शुक्तेन वित्तेन कृतं दानं बहुफलं भवेत्8 ॥१५॥ 

1 1.0. न्द 9० 1. 0. कुशोदै च 
2 . 0. श्त्वो° 6 1. 0. परिकौर्तितं 
3 [. 0. °ग्रहथं द 1. 0. भतं *.1). क्रमागतं प्रोविदा्थं 

4 1. 0. णतौ 8 1. 0. लमेत् 

& 



१ दानसागरः 

न्यायागतेनाथ धनेन विद्वान् पुरुयानि कत्वा दिवि देवभोगान् । 

चिरं समश्नाति महानुभावो न्यायेन तस्माद्नमजंनीयम् ॥१६॥ 

अथ दानापवादः। 

तत्र मनुः (११।६-१०)- 

शक्तः परजने दाता खजने" दुःखजीविनि 

मध्वापातो विषाखादः स धर्मप्रतिषूपकः ॥१॥ 

भृलानामुपरोधेन यत् करोयोद्धदेदिकम् । 
तद्धवलयञ्चखोदकं' जीवतश्च मृतस्य च ॥२॥ 

बुदस्षतिः- 

कुटुम्बभक्तवसनाहेयं यदतिरिच्यते । 

मध्वास्वादो विष" पश्वाहातुधर्मोऽन्यथा भवेत् ॥;:॥ 

कालयायनः- 

सवस्वं णहवजंन्तुः कुटुम्बभरणाधिकम्" । 

[यद द्रम्यं तत् खकं देयमदेयं स्यादतोऽन्यथा ॥४॥ 
विकरयञ्चेव दानञ्च न नेयाः स्युरनिच्छवः । 

दाराः पुत्राश्च सवेखमात्मन्येव तु योजयेत् ॥५॥ 

प्रापत्काले तु कतंग्यं दानं विक्रय एवं च । 

श्रन्यथा न प्रवतंत इति शास्तेषु निश्वयः ॥६॥ 
दत्तः (३।१७-१८)- 

सामान्यं याचितं न्यास श्राधिदौराश्च तद्धनम् । 
श्रन्याहितञ्च निक्ेपः सर्वखञ्चान्वये सति ॥५॥ 

भन्यादितं परहस्तेन यदन्यस्य प्रस्थापितम् ।] * 

श्रापत्स्वपि न देयानि नवः वस्तूनि सर्वदा“ 

यो ददाति स मूढात्मा प्रायधित्तीयते नरः ॥<॥ 
न म > न 

1 1. 0). खजन्नः 4 \ ०४१ [. (0, ०); {76 
2 ^+ ग्टहवज्यख 79५1616 कनां 
3 | ४०१ [. 0. कुटुम्बभरणादिकम् ० 1.0. नच 

७ ^+ 8० [. 0. पल्डितेः 



दानापिवादः ४३ 

यमः- 

परिभुक्कमवन्नातमपर्याप्तमसस्कृतम् । 

यः प्रयच्छंति विग्र भ्यस्तद्धस्मन्यवतिषएते ॥६॥ 

परिभुक्त पुरातन वस्तादि' । श्रपयाप्त' यथभूतमङ्गोकृतं तदसमर्थम् । प्रयच्छति 

उत्खज्य ददातील्यथः । 

[यो ददात्युपयुक्ता्थीं जीणो धेनुश्च निष्फलम् । 

तमसि प्रविशेहाता द्विजं कशेन योजयेत् ॥१०॥ 

कलायं ब्राह्मणे द्वा दाता यायशुभां गतिम् । 

कीतिनिर्मोकनिमु क्रः पन्नगेन्द्रः क्तिती यथा“ ॥११॥| 

तथा- 

सुवणं" रजतं ताम्र" यतिभ्यो यः प्रयच्छति । 

न स ततफलमप्रोति ततैव परिवतंते ॥१२॥ 

गरहस्थस्यान्नदानेन वानप्रस्थस्य गोरमेः । 

यतीनाश्न हिरण्येन दाता खगै" न गच्छति ॥१३॥ 

शातातपः- 

वेदविक्रयनिदिं्र' स्तीषु यच्चार्जिंत' धनम् । 

श्रदेयं पितृदेवेभ्यो? यचच क्ीवादुपागतम् ।१४॥ 

वेदपाठनापूविंका° अ्रभ्यथैना वेदविक्रयः। क्गोवश्च देवलेनोक्रः। तद् यथा-- 

शरढक्रो वातजः परडः प्रणडः क्तीवो नपृ सकम् । 

कीलक्श्ेतिः षड्धाय क्ीवभेदो विभावितः ॥१५॥ 

तेषां ल्लीतुर्यवाकूङ्कि्टः° ज्नीधमां शरडको भवेत् । 
पुमान् कृत्वा खलि ङ्गानि पश्वाद्विन्यात्तथेव च ॥१६॥ 

1 4 प. 0. पुरातनवन्वादि 1. (0. ०विप्रभ्य 
2 ^ ४०१ 1} घद्° 1. 0. गेदपावपूर्विका 
3 [. 0. ततो 1. 0. कौलकशंब 
4 ^ 01118 {116 ए78८]८९१९्ब् {०- 

४101} 

^ षडु वार्य कीवमेदा विभावना; 
^ स्तीतुक्यवावलौहः, 70 स्त्ौतुण्यवात- 

लरः, 7. 0. स्नौतुण्थवङ्कि्ः 

<> ॐ >= © < 



४ दानतागरः 

यः पुमान् लिङ्गान्तराणि कृत्वा खलिश्गं भिन्थात स वातजो नाम शण्ड" इति 

सम्बन्धः। एतावता दाक्तिणलयप्रसिद्धः विरुद -प्रजननमुक्तम् । 

ह्ली च पुभावमास्थाय पुरषाचारवद्ूणाः । 

वातजो नाम शण्ढः स्थात् ल्लीशर्डो वापि नामतः ॥१५॥। 

[या गृ्टीतपुरुषलिङ्गा च्री"] सूयन्तरमुपगच्छति, स वातजो नाम शण्ढः ल्ञीशरढो 

वा“ नामेति सम्बन्धः । 

श्रसलिङ्गोऽथ परडः स्यात् षरडस्तु ग्लानमेहनः । 

श्रमेध्याशी पुमान् क्ीवो नष्टरेता नपु सकम् ॥१८॥ 

स कीलक इति प्रोक्तो यः क्क "व्यादात्मनः ल्ियम् । 

श्नन्येन सह संयोज्य पश्वात्तामेव सेवते ॥१६॥ इति । 

तथा- 

दन्येणान्यायलम्धेन' यः करोलौद्धदेदिकम् । 
न स ततफलमाप्रोति तस्यास्य दुरागमात् ॥२०॥ 

्रश्रपूर्वन्तु यो दयाद् ब्राह्मणाय प्रतिग्रहम् । 

स पूवं" नरकं याति ब्राह्मणस्तदनन्तरम् ॥२१॥ 

परश्षपूवैमिति दानसमय एव यथमु" वेदभागः जानासि तदातेः दास्यामी[ति प्रश्न 

कृत्वे | '"्टयर्थः । श्रतः"" पूर्वमेव व्राह्मशपरीक्ञा कतंग्या । 

हारीतः- 

भसहभ्यप्रदानमखग्ये' यञ्च दत्वा'* परितप्यते। ` °तच्च॒दानमफल' यच्लोपकारिणे 

ददाति। तन्मां परिङ्किष्ट यश्च सोपध* ददाति। श्रसुयितमफलं': यज्नापाल्लाय 

= ^" ~~~ -------- - ~~ =-~--+- ~^ ~---~-~--~ ------ 

1 1. 0. 01018 श्ट 8 ^ तथाद्रष्येण न्यायेन 
1. 0. सिङ्ग 9 ^+ 20१1. 0. लव 

५ 4 पुरषाववरद्गुष्णः, [. (). षुरुषाव- 10 [. 0. ०11{8 {}16 019८1 €{९व 
ववद्गुष्छाः 10071107 

4 ^ ५101. 0. स््नीखया पुरुषचिक्ञा 11 ^ ४०१. 0. अतश्च 
6 8 मधिगच्छति, 1. (). स्वावन्तसुप- 12 1. 0. ०१९5 तत् €. 

मण्छति 13 1. 0). यच्च 
6 7. 0. ०पााडवा 14 1. 0. सोपबन्धः 
71 1. 0. क्ैवा० 18 1. 0. भसूथितमधै फलं 



रसहानम् ४४ 

ददाति । भ्रनिष्टदानं भवति" यश्च दर्वा परिकीर्यते । २स्मयदानमाुरं यजाश्रद्या ददाति । 

कोधाद्रात्तसं यश्चाऽऽक्.श्य` ददाति दर्वा वाऽऽकोशति * । ग्रसंस्कृत" पशाच यश्च वहातं | 

ददाति दक्वा वाऽवजानीते।* मुमूषु तामसं यशाप्रकृतो ददाति। एते दानोपसर्गाः 

येशपसष्ट' दानमसिद्धमसम्थमखग्य 'मयशस्यमप्र वमफलं भवदयफल' वा ॥२२॥ 

श्रस्या्थः- 

सोपधं" यद् द्हेतुपुरस्कारेण दीयते । अप्रकृत उन्मत्तादिः। 

ङ्गिराः- 

बहुभ्यो न प्रदेयानि गौरहं शयनं लियः । 
विभक्रदक्तिणाद्यता दातार' न भजन्ति दहि ।२३॥ 

एका एकस्य दातव्या न बहुभ्यः कथश्चन । 

सा तु“ विकयमापन्ना दहयासप्तम' कुलम् ॥२४॥ 

विष्णुधर्मोत्तरे-(३।३००।३५-३६) 

लियं मेषमजश्चव गामश्र' तुरग" नरम् । 

एकमेकस्य" दातव्यमेकष्य बहवोऽपि वा ॥२५॥ 

एक बहूनां [तहतं प्र॒ वं नरकम्च्छति] 1 । 

श्रादातुनेरकाय स्यात्तथा दातुद्धिंजोत्तमाः ॥२६॥ 

अथासद्ानम् । 

कृष्णाजिनमु ̀  'भयतोमुखी च । तत्र॒ कृष्णाजिनप्रतिग्रहीतारमधिकृलय मतस्यपुराणम् 

( २०६।२३ख-२४्क )- 

न ["स्पृश्यः स| द्विजो राजंधितियुपस्मो'° हि सः। 

[दाने च]'* श्राद्धकाले च बूरतः परिवजयेत् ॥ १ 

क 

1 ^ ४०] खबति 9 1. 0. ष्ण ए. 7. नन्त 
2 1, 0. समतदहान० 10 ^ दत्तः डि नरकं गब्छति भवम् 

५१ 1. 0. यद्रावक्रश्च 11 1. 0. लखाजिन'त्० 
4 [†. 0. चावक्रोगति 12 #. ?. स्प.्रोऽसी 
9 1. 0. शरजानौते 13 (०1९्९६व्वे {0 ॐ. 7. 4 

0 1. 0. °सग्बन्ध० ४०१ [. 0, रात्रम् चितिप्रायस्मो ; 

१ 7. 0. शोपबन्ध' राजन् चितिषपसमो 
8 [.0. ल्व 14 ४.2. तं दाने 



६ ` दानसागरः 

उभयतोभु्याः प्रतिप्रहीतारमधिकृया ` दिदयपुराणम्- 

किं करिष्यल्यसौ मृदो गरडन्नु"भयतोमुखीम् । 

सह" वारणाः पाशाः स्तुरधाराभिसन्निभाः ॥२॥ 

तस्य वर्षशते" पूणां पाश एकः प्रमुच्यते । 

एतामवस्धामाप्रोति गृन्नु *भयतोमुखीम् ।॥३॥ 

अधनिपुराणे- 
हस्ययश्वरथयानानि मृतशय्यास्नानि यः। 

कृष्णाजिनश्च गृह्णाति श्रनापतद्ु गतो द्विजः ॥४॥ 

श्रथोभयमुखीं लोभात्? सशेलां मेदिनीं द्विजः । 

कूटमायेन” तौल्येन क्रयं कीणाति [वै द्विजः] । 

मदययकृदधमो लोके स प्रेतो जायते नरः ॥५।। 

एकादशाहे देयशय्याधिकारे पद्मपुराणम् (खष्टिखवर्डम् १०।१६स-१८क) :- 

तेनदुषटरातु त्ता शय्यांन्राह्या द्विजसत्तमः 

गृही तायान्तु शय्यायां पुनः संस्फारमहंति ॥६॥ 

[ष्वेदेषु च पुराणेषु] शय्या सर्वेत गरिता । 

गृही तायान्तु'“ जायन्ते सवं नरकगामिनः ॥७॥ 

देवलः- 
न शद्राय दविदंयात् खस्ि क्तीरं तिलान् मधु । 

न शद्रात् प्रतिगृह्णीयात् तेषामन्यश्निवेदयेत् ॥८॥ 

वशि्टः(१५।३-५)-- 

न त्वेकं पुतं दयात् प्रतिगृङ्णोयाद्रा। सदि सन्तानाथ पूर्वेषाम् । न "तु ल्ली पुतं दयात् 

गृहीयाद्राऽन्यतानुक्ञानाद्' ° भक्तुः ॥ ६॥ 

तथा- 

शस्त विषं सुरा चाप्रतिप्राह्याशि'° ब्राह्मणस्य ॥१०॥ 

1 . 0. न्ह्व्य चादिव्यण 8 1२५४ 1. तद्याहि 
2 1. 0. ग्रह्वन्त्° 0 171१ 7. बैद चेव पुगागे च 

1. 0. वषश 10 1४४५ }) .गरडौत।रस्तु 
4 1, 0. ग्टष्कम्त् 11 1. 0. ०1४6 तु 
9 {. 0. लोलां 12 1. 0. मन्धधानुक्लायद्णाद् 

6 1. 0. कूटमाप्यन 1: 1. 0. वाप्रतियाह्याखि; ^ चाप्रतिग्राद्य 
¶ 1 विक्रयम् 



अथ दानविधिः । 

मनुः (*।२३५)-- 
योऽचितं प्रतिगृह्णाति ददादयचिंतमेव च । 

तावुभौ गच्छतः खगं नरकन्तु विपर्यये ॥१।॥ 

व्यासः- । । 

गोभूतिलदिरर्याश्चवापोषेतादि न्यायागतं देयं द्रव्यं प्रद्धासमन्वितः शङ्कितो दयातपः- 

शीलादिसम्पन्नाय' ब्राह्मणायानुपकारिणे दरिद्राय माल्यादिभिरचिताय स्तस्तिवाच्योदक्षपू्वकः 

दयात् । ग्रहोपरागादिनिमित्तषु विशेषतः ।२॥ 

दारीतः- 

देवताः पितरश्चैव तपोयक्ञदानानाभीशते। श्रहर्देवानां रातिः पितृणाम् । रात्रविताः 

स्वापहेतोः संविशन्ति। देवा रालिस्तस्मास्नक्तं शुक्त रहं कृष्णा इति ्रेतिः। श्रथ 

यदिवा ऽद्भियजति ददाति तपस्यति वा नङ्कम्भृताभिर द्विरहमूतेभ्यो देवेभ्यो गमयति । श्रथ 

यन्नक्कमद्भि यजति ददाति तपस्यति वाऽभूताभिरद्विनङ्म्भूतेभ्यः पितृभ्यो गमयति । तदप्येता- 

रगेवोक्तं फलम्-- यि र।रयहोभ्यां विक्षायेवं देवान् पितृन् यजन्ति भूयः पुराणाः 1 धद्धाधिता 

धारयन्ति यन्षभुतास्तानो देकीरपतिष्रन्यापःः इति । वरुणगरृहपतयो देवा, दद्धिणायनं 

तस्माद् वाणं सरवेत्रानुयातीति । मन्त्रा मन्तवतसर्वकार्यंसाधक्रानामतिं भयोपसर्गेभ्यो रक्तितारो 

भवन्ति । मन्ता देवतास्तद् य एवं विद्वान् मन्लवत् करोति, देवताभिरेव तत् करोति, 

यददाति, देवताभिरेव तहदाति ; यत् प्रतिश्ति, देवताभिरेत्र तत प्रतिगृह्णाति । तस्माश्ना- 

मन्तवत् प्रतिगृणीयात् । यत्तु मन्तः प्रतिणादयेत्, प्रतिपादिता हि देवतास्तष्णीं प्रतिप्रहीतुर- 

हिसिका भवन्ति । तस्मादप्यद्भिरवोदय दद्यादालभ्य च । ३ ॥ 

1 ^ यौलादिगु यसन्यत्राय, [. 0. दद्यात् यः धोनादिगुश्सन्यत्राय 
2 1. 0. खक्िवाच्योद्कः 

} ^ टेवाश्च पितरश व,.नरावादता भपषहरणः सुविशत्। दैवाराविसम्माम्नोह्न परक्राडः केषा 
ति। तिरय यद्दिवा अङ्धिर्यजति,.... नदष्योताहयेवोक्ञ कन ये रावाङोभ्यां विज्ञान देवानापडन् 

यजन्तु भूयः पुराणा...वरषगरहपतयो देवा दसिषायन' तस्मादारुष सववानुपयन्नाति ; ,.... माधकानाम- 

चितायोपसर्गभ्यो,.....ख्य एवं विहान् मन्ववत् करोति दवताभिरेव तहदाति थत् प्रतिकवि. .-तस्मम्नाम- 
मन्वत्... यत् मन्तः प्रतिपादयेत्... रहिसका भवनि । तस्मादप्वद्धिरेवोक्ता देश्यादालभ्य च। 

7... रावदेताक्ञापरव संविश्रति। दिवाराति...लखा इति। ग्रतिरथ..-यत्रते..-रहभंतभ्यो 
गमयति...म्नक्तमभियनति...रङ्गिभूतं भ्यो दैवेभ्यो,..तदप्य तदुचोकत फलः । धै रावाहोन्यां विश्वान. यन्न 
भृतालनो...दचिषाखनय सदार्ख' सथवानुया ष्ति। स्वमन्तामन्तावय सदेकायैखाधकानामतिभयपब्डेभ्य) 

रचतारौ भवति । .. विम् करोति ..*...यक्मन्रः प्रतिपादयेत् प्रतिपादितानि ईव. रहिखक्षा भवनि। 
तस्मादप्यद्धिरेबोदय दद्यादाखम्ब बा। 



४८ दानसागर 

श्रापस्तम्बः (श्राप. ध. सू. २।४। ६।८-६)- 

सर्वारयुदक्पूर्वाणि दानानि । यथाश्रुति विहारे" ।*॥ 
गोतमः (गौ. ध. सू. १।५।१६-१५)- 

खस्तिवाच्य भिक्तादान [मभ्पूर्वम् । ददातिषु] चेवं धर्म्येषु ।५॥ 

विष्णुधर्मत्तिरे- 

दम्यस्य नाम रृङ्गीयाद् ददानीति ततो" वदेत् \ 
तोयं दद्यात्तथा दाता दाने विधिरयं स्मृतः ॥६। (२।३०१।१०क) 

एतेन दानवाक्ये ददानीतिषद निवेश्य“ दातग्यमिति प्रतिपादितम् । 

तथा कृष्णाजिनदाने पुलस्यः- 

सव॑ गुणविशिष्टं कृष्णाजिनं ददानीति ॥\॥। 

अथ प्रतिग्रहविधिः। 

विष्ण॒धर्मोत्तरे-(२।३०१।१०ख-२६ख, ३६, ४०खे-४१क, ४२ेख-क४्क) 

प्रतिग्रहीता सावित्रीं सर्वतैव तु कीतयेत् । 

ततस्तु कर्तयेत् साद्ध द्रव्येण द्रव्यदेवतम्? ॥१। 

समापयेत्ततः पञ्चात कामस्तुलया ्रतिग्रहम् । 

प्रतिग्रह" पठेदुच्चैः प्रतिगृ्य द्विजोत्तमात् ॥२॥ 

मन्द पठेत् राजन्यादुपांशयु च तथा विशः । 

मन्षा च तथा शृद्रात् खस्तिवाचनकं तथा ।॥३॥ 

सोङ्कारं ब्राह्मणे कुय॑ निरोङ्कारं महीपतौ । 

उपांशु च तथा वैश्ये खस्ति शे प्रकीतंयेत् ॥४॥ 

--- ~~ -~- ~ = "~ ~~~, ~~~ ~~~ ~ ~ ~ 

1. 0. देवाश पितरशंव तपोयज्ग्यो दानानामौशते। ,.,र.वयेता भपोहरश संविशत दिवार।ावि- 

सक्मागुक्ः शकुनाः लशा षति। तिर्य यिषा भह्िदजनि..-यै रावाहोभां विज्ञानः दैवान् पितन् 
यजन्तु यन्नभूताला ना देवी,..सववानुपयजति । सुमन्रामन्तारश्च सवैकायसाधक्षानामाति,. मना टेवतास्तुन्य 

एथ विदान् सन्षत् करोति दवतमिरेव तहदावि यत॒ प्रतिरज्ञाति...यततु मखतः. 'तस्मादष्यद्भिरेवोक्षा 
1 ^ 9०१ } गैडारे 9 1.0. वधा 

‰ (07€८16त (ठा (&प्र४४18. + 4 8104 1 0101४ 1४ 

+ 9०१ } पूषबहदाति तेष वप् [. 6 ^ ४०१ [. 0. श्टैवताम् 
0. पू ददाति तेष 6 1 8४०१1. 0. मनसातुव्ाणदर 



प्रतिग्रह विधिः ४६ 

(र <.€ अभयं सर्वदैवत्यं भूभिवे विष्णुदेवता । 
कन्या दासस्तथा दासी प्राजापद्याः प्रकीतिंताः ॥५॥ 

[प्राजापत्यो गजः प्रोक्कस्तुरगो यमदेवतः । ]* 

तथा चैकशफं सवं कथितं यमदेवतम् ॥६॥ 

मदिषश्च तथा याम्य उष्टा वे नेक्रःतो भवेत् 

रौद्री पेनुविनिर्दिष्टा छाग श्रागनेय उच्यते ॥५॥ 

मेषन्तु वाश्णं विद्याद् वराहो वैष्णवः स्मरतः । 

श्रारण्याः पशवः स्वे कथिता वायुदैवताः ॥८॥ 

जलाशयानि सवि वारिधानी कमरुडलुः । 

कुम्भश्च कर कञ्चैव वाक्णानि विनिदिशेत् ।।६॥ 

समुद्रजानि रन्नानि सामुद्राणि तथेव च। 

श्राग्नेयं कनकं प्रोक्तं सवंलोहानि यान्यथ ॥१०॥ 

प्राजापयानि शस्यानि पक्रान्नमपि च द्विजाः| 

ज्ञेयानि सर्वगन्धानि गान्धवौशि विचक्ञरौः ॥११॥ 

बाहंस्पत्यं स्म्रतं वासः सौम्यान्यथ रसानि च। 

पक्षिणश्च तथा सवं वायग्याः परिकीतिताः ॥१२॥ 

विधा ब्राह्मो विनिदिष्र विद्ोपरकरणानि च। 

सारस्वतानि ज्ञेयानि पुस्तकायानि पर्डतेः ।१३॥ 

सर्वेषां शिल्पभारडानां विश्वकमा तु देवतम् । 

द माणामथ पुष्पाणां शाकानां हरितेः" सह ॥१४॥ 

फलानामपि सर्वेषां तथा ज्ञेयो वनस्पतिः । 

मतस्यमसि विनिदिष्र प्राजापद्यं तथैव च ॥१५॥ 

छतं कृष्णाजिनं शय्यां रथमासनमेव च । 

उपानहौ तथा यानं यश्चान्यत् प्राणवजिंतम् । 

्नोत्तानाङ्गिरसे त्वेतत् प्रतिग्र्णीत मानवः ॥१६॥ 

1 #. 7. ०01४5 (18 ४. >. 2 ^ स्त 23 जनाकड्रितकेः, [. 0. भाक 

२ 1. 0. ४१४. 1). ग्लोदानि चाप्यथ इरिमकेः, ४५. [), शाक्ङरिलकैः 



दानसागर 

पजन्यीयं तथोषीर' शब्नवर्मध्वजा दिकम् ' । 

रणोपकरण" सवं कथितं शक्रदेवतम् ॥१७॥ 

गन्तु सर्वदेव" यदुक्त" द्विजोत्तमाः । 

तज्ञेयं विष्णुदेवलय' भवं वा विष्णुदेवतम् ॥१८॥ 

भूमेः प्रतिग्रहं कुयद [भूमि रत्वा प्रदक्तिणम्]° । 

करे गृह्य तथा कन्यां दासदास्यौ द्विजोत्तमाः ॥१६॥ 

करन्तु हदि विन्यस्य धर्म्यो" ज्ञेयः प्रतिग्रहः । 

श्रारुह्य च गजस्योक्कः कणँ चाश्वस्य की तितः । 
तथा चेकशफानान्तु सर्वेषामविशेषतः ॥२०॥ 

प्रतिगृङ्गीत गां पुच्छे पुच्छे कृष्णाजिनं तथा । 

कणं ऽजाः पशवश्वान्ये ग्राह्याः पुच्छे विचक्षणः ॥२१॥ 

प्रतिप्रहमथोष्टस्य भारुह्यव तथा चरेत् । 
बीजानां मुष्टिमादाय रल्नान्यादाय सर्वतः ॥२२॥ 

वस्तं [दशान्त ्राददात् ]* परिधाय तथा पुनः । 
श्रासह्योपानदी यानभ्मारह्योव च” पादुके ॥२३॥ 
ईैशायान्तु रथं प्राष्य छतं दण्डेन धारयेत् । 

द.माणामथ सर्वेषां मूले न्यस्तकरो द्विजः ॥२४॥ 
श्रायुधानि समादाय तथाऽऽभूष्य विभूषणम् । 
वर्मध्वजो तथा सछ्षटरा भविश्य च तथां गृहम् ॥२५॥ 
वतीयं च सर्वाणि जलस्थानानि वै द्विजाः । 
दव्याण्यन्यान्यथाद्ाय स्पष्टा वा ब्राह्मणः पठेत् ।२६॥ 
प्रतिग्रहस्य यो धम्यं न जानाति द्विजो विधिम् । 
दम्यस्टेन्यसमायुक्तो नरक प्रतिपद्यते ॥२७॥ 

1 1. 0. पर्वन्धायतथासोन' वस्कमैष्ठज्ा- 4 1. 0. ००१ ण. ). दभान्तादाददात् 
दिकः; ४. 1. पजन्याय तथासौ 0० [. 0. यनव 

२ 2 ज्ञला भूमिप्रदचिषम् 0 {.0. त 
3 . 0. मों 



परिभाषा ४५१ 

[विधिन्तु धम्यं बिह्ञाय ब्राह्मणस्तु प्रतिग्रहे] । 

श्रात्मनः श्रेयसो योग" कुयौदातुस्तथैव च ।२८॥ 

[विधिं धर्म्यमविज्ञाय यस्तु कुयौत् प्रतिप्रहम्]> । 

[स तमस्यश्नवे घोरे दाता सह निमजति ॥२६॥ 

विधिं धम्यंमथ ज्ञात्वा यस्तु कुर्यात प्रतिग्रहम् ।]° 

दाल्ला सह तरत्येव नावा“ दु गंर्यसौ द्विजः ॥३०॥ 

हारीतः- 

प्रतिग्रहमाग्नेयेन प्रतिगङ्ञीयात् ।३१॥ 

्राग्नेयतीर्थ्चः हारी तेनोक्कम्- मध्य श्रागनेयः ।३२॥ 

मध्यः करमभ्यमः । 

अथ परिभाषा । 

तत कतृ धर्मेषु दन्तः (२।६)- 

ऊषःकाले तु सम्प्राप शोच कृत्वा यथाविधि” । 

ततः ज्ञानः प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वैकम् ॥१॥ 

नरसिंहपुराणे- 

श्रलामे "दन्तकाणएरानां प्रतिषिद्धं तथा दिने। 

श्रपां द्रादशगरहूषैमु खशुद्धिभ विष्यति ।२॥ 

विष्णुः- 

ज्ञातोऽधिकारी भवति देवे पित्रये च कर्मयि । 

पवित्लाणां तथा जप्ये दाने च विधिचोदिते ॥३॥ 

्रप्रिपुराणे- 

ज्ञानानामथ सर्वेषां वारुणोनेव मानवः । 

कतु मर्हति कर्माणि विधिवत् सवदा द्विज ° ॥४॥ 

1 4 विधिन्तु त्तद विच्नाय ब्राह्मण्म्तु् वथा 9० ^+ भाग्र र 
ग्रहे {07 ६16 ४0. }). 6 {. 0. ४०१ 1)8४1§ ॐ यथार्थवत् 

2 3 धम्य" विधिमथाच्रात्वा यस्तु ग्र्ात् प्रति- 7 [. 0. दण्ड 
गडम् {01 ६16 #. }. 8 [. 0. गगिधीयते 

8 #. 0. ०01४8 ४1९४. }. 9 [. 0. ्राग्रय० 

4 {. 0. गौवद्; #%. ]). नेव 10 1. 0. हितः 



४५२ दानस्ायरः 

ञ्रसामर््याच्छरीरस्य कालशक्तथायपेक्तयाः । 

[मन्तरज्ञानादितः पश्च केचिदिच्छन्ति सूरयः) ° ॥५॥ 

श्रशक्ञो हि भवेत् ल्ञानमशिरस्कं हि कर्मिणाम् । 

श्राद्ररा वाससा वापि माजनं निलकरमखु ॥६॥ 

शक्ताशक्तस्तोपु ससाधारणश्च दक्तिणगोशङ्ग“प्रत्तालनजलज्ञानं ह रिवंशोक्त व्रतसागरीय- 

स्तीत्रतचयायामनुसन्पेयम् ॥ 

°याज्ञवल्क्यः- 

न कुर्यात कल्यचित् पीडां कर्मणा मनसा गिरा । 

श्राचरश्नभिषेकन्तु कमारयन्यानि चाचरन् ॥७॥ 

माकैरुडेयपुरासो (१६।३५) : - 

सूर्योदयं विना नेव [क्ञानदानादिकाः क्रियाः] । 

श्रम ् विंहरणश्चौव क्रत्वभावश्च लचयते ।८॥ 

दत्तः (२।२३)- 

देवकाया णि पर्वा मनुष्याणाश्च मध्यमे । 

पितृ णामपराङ़े तु [कृयीदेतानि निलयशः]° ॥६॥ 

चन्दो गपरि शिष्टे कालयायनः*-- 

सदोपवी तिना भाव्यं'” सदा बद्धशिखेन च । 

विशिखो व्युपवीतश्च'' यत् करोति न तत् कृतम् ॥१०॥ 

शाम्बपुराणे- 

क्रियां यः कुरुते मोहा ' दना चम्येह नास्तिकः । 

भवन्ति हि" श्रथा तस्य क्रियाः सवा" न संशयः ॥११॥ 
न~~ ~ + ~ ~~ न~~ ~ 

1, 0). कानशक्जिग्यपेक्या 

1, (1. ,मन्ज्ञनादयः प्च एते श्च्छन्ति 
शुरयः {07 {16 ॥. ]). 

1} ५०१. 0. सवकर्म 

^ 1५ [. (0). गल्लोपुरुषसाधारण्ख 

गोश्पङ्क' 

11771171 ८६1 1--1९71तेय 0 

71४९181 ध्प्प (. 64) ६116 

10110७10 १९78८ ४8 0 १०४. 
४ ४1१४९०1५ ४. 

1. 0. दैव 

| 

8 

9 

10 

11 

(९ 

1४ 

14 

^ खानद्नादिकः क्रमात् 

^ कायांपि च विनिख्यः, [. 0. कार्या- 

णोति विनिखयः, [)9]:५५ कंर्या्तामि 

यव्रतः 

{. 0. 0118 16 €प{17€ 11४९ 

4 ४१५१ [. (). कायम् 

1. 0. दुयपवोतिश्च 

<\, 2 ६५०५ 1. 0. लोभा० 

1.0. ड 

1. 0. सम्य 
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परिभाषा ५३ 

छन्दोगपरिशष्टे कालयायनः- 

यत्र दिडनियमो नास्ति जपहोमादिक्मैसु । 

तिक्चस्तत्न दिशः प्रोक्ता चेन्द्रीसौगम्याऽपराजिताः ॥१२॥ 

श्रासीन ञ्ड् : प्रह वा नियमो यत्र नेदृशः । 

तदासीनेनः कतैव्य' न प्रहणन तिषएरतौ ।॥१३॥ 

यत्लोपदिश्यते कम कतु रङ्गश्च नोच्यते । 

दक्िणस्तत्र विज्ञेयः कर्मणां पारगः करः ॥१४॥ 

वामनपुराणे- 

दानं प्रतिग्रहो होमो भोजन देवताच॑नम् । 

ताङ्गष्ेन सदा काय॑मसुरेभ्योऽन्यथा भवेत् ।॥१५॥ 

लघुदहारी तः- 

जपे होमे तथा दाने खाध्याये पितृतो । 

श्रशूट्यन्तु करं ङयोत् 

कूर्मपुराणे (२।१८।५०) :- 

९ २ ञे 
सुवणंरजतंः कुशः | १६॥ 

विना दर्भेण यत् कर्म विना सतेण“ यत् पुनः । 

राक्तसं तद् भवेत् सवं 

योगियाज्ञवल्क्यः- 

नामुतेह फलप्रदम् ॥१५॥ 

परिधानाद्रहिः कक्ता निबद्धा ह्यासुरी मता । 

धर्म्ये कमणि विद्रद्धिर्बजेनीया प्रयन्नतः ॥॥१८॥ 

बहिः कत्ता [अ्रसंदृतः परिधानवल्लाश्रलः]“ । 

बोधायनः (१।१०।१८- 

[करमुक्तो नामेरधः स्पशं वज॑येत् ]* ।१६॥ 

& ६०५ 13 °सौम्य० 

7 8०५ [. 0. तवासीनेन 

7 ४०१ [. 0. न तृच्यते 
^ मन्व श 

{. 0. ४१.६.72. बा 

1. 0. भसहतपरिधानवस्त्राश्चलाः 

87त ४११8७ कणोयुक्रन नाभेर 1८01९ 

वद्धिःकचा 

प ^ नाभेरधः हत सम्यक् न दोषो बञ्जवाम- 

खा {07 (€ 7. }. ४व 07110 

116 07 विष्ुपुर। णै ] ०८8८ [८1०५५ 

1810. नाभेरधसस्य्नः कमयुक्त 

वश्नयेत् 



1; दानसागरः 

विष्णुपुराणे (३।१२।२०) - 

होमदेवार्चनाद्याञ क्रियाखाचमने तथा । 

नैकवख्ः प्रवतत [द्विजवाचनके' जपेः | ॥२०॥ 

द्विवश्नस्याप्येक्वनल्त्वे शातातपः- 

सन्यादंसात्” परिभ्रष्ट कटिदेश“पृताम्बरम् । 

एकवच्नन्तु त विद्याद् दैवे पिव्येः च वजंयेत् २१ 

शाय्यायनः-- 
दानमाचमनं होमं भोजनं देवताच॑नम् । 

प्रोदपादो न कुर्वीत खाध्यायं पितृतपंणम् ॥२२॥ 

श्रासनारूढपादश्च जान्वोवां ज्योस्तथा° । 

कृतावसकथिकोः यश्च प्रीदपादः स उच्यते ।॥२३॥ 

बौधायनः (२।१५।५)-- 

काष्रायवासाः कुरते जपहोमप्रतिग्रहम् । 

न तदहेवगमं भवति हन्यकव्येष्वथो * हविः ॥२४॥ 

' णव्यासः- 

द्राद्रवासास्तु यः11 कुयाजप दोम' प्रतिग्रहम् । 

सवं तद्राक्तसं विद्याद् बहिजीनु च यत् कृतम् ॥२५॥ 

एतच्च काषायवाससाद्रंवाससा च जपादिप्रतिषेधनमश्रुतविशेषे । यत्र ठ"* कमेविशेषे काषाय- 

वाससवादर वाससेवानुष्रान' श्र यते, ततर तथैवानुष्रान' कतेव्यम् । 

वशिटः-- 

जपहोमो पवासेषु धोतवल्नधरो भवेत् । 

श्रलङ्कुतः शुचिर्मोनी श्राद्धादौ विजितेन्द्रियः ।२६॥ 

श्राद्धादावि'*लययादिशब्देन दानव्रतादिग्रहरणम्। 

जपकाले न भाषेत व्रतदहोमादिकेषु च। 

1 ४1६0 प), हिजपादावनेन्नने ११ 1. (). क्वावसाधको 

1. 0). (‹बाचमिङ्के० ४ 1. 00. °यन् 
2 ^ तथा 9 1. 0. °मुखो 
8 [.0. श्शत् 10 ^ ४११ ए 071६ 11 
4 [. 0. ऽश 11 [. 0. ग्सपः 

6 1. 0. पवा 12 ^ 81१4 3 1४ 1४ 
6 1.0. ण्यपि 18 (०९८1९ {प्ण ए. ए. ^, 0 

४०१ [. 0. उदिरि० 



परिभाषा ५५ 

एतेष्वेवावसङ्कस्तु यथागच्छेद द्विजोत्तमः । 

श्रभिभाष्य ततो" विप्र योगक्ञेमन्तु कीर्तयेत् ॥(२७॥ 

बौधायनः (२।१८।१६)- 

श्रल मौनयुक्घस्तैविचब्रद्ेराचार्यमुनिभिरन्येवां सुमतिभिबंहुश्रुतेद न्तेदं न्तान् सन्धायान्त- 

मुः खमेव" यावदथ॑ सम्भाषेत । न मन्बलोपो भवतीति विज्ञायते ।२८॥ 

मन्तो नियमः । 

योगियान्नवल्क्यः-- 

ल्रीश्टपतिर्ता्ेव रासभश्च रजखलाम् । 

जपक्राले न भाषेत त्रतहोमादिकेषुः च ।२६॥। 

ग्रत स्तीश्पदमसच्चुद्रातस्त्रीपर स्लीशद्रयोरपि ब्रतादयुपदेशात् पतितसमभि- 

व्याहाराच । 

तूष्णीमासीत तु जपश्चारडाल'पतितादिकान् । 

दष्टा तान् वायु पस्परश्याभाष्य ज्ञात्वा पुनर्जपेत् ॥३०॥ 

छागलेयः- 

पूवं व्रतं गृहीत्वा वे नाचरेत् काभमोहितः। 

जीवन् भवति चारुडालो' ग्रतः श्वा चेव जायते ॥३१॥। 

योगियाज्ञवल्क्यः*- 

विधिदष्ठन्तु यत् कमं करोल्यविधिना तु यः| 

फलं न किश्चिद्ाप्रोति कशमावरं हि तस्य तत् ॥३२॥ 

ध्द्धाविधिसमायुक्क' कम॑ यत् क्रियते वभिः । 

खविशुद्धेन'“ भावेन तदानन्त्याय कल्पते" ।३३॥, 

विधिहीन' भवेहुष्ट॒कृतमध्नद्धया च यत् । 

तद्ध ' ःरन्त्यञ्चरास्तस्य मूढस्य दुष्कृतात्मनः' ˆ ।1३ ४॥ 

1 4 ०४०५१ 1. 0. अभिवाद्य तथा 7 1. 0. जपन् चर्डाशर 
2 1. 0. ४०0 238 पत्]. ०९व 8 1. 0 चग्ढ़ात्नो 

% 1. 0. सन्माषैत्, 038८१}. सन्माषौत 9 1. 0. योग 
4 {. 0. योम 10 1. 0. सुविद्धेन 
6० 1. 0. व्रतङोमादितादिक्षु 11 [. 0. कल्पत 
0७ & 804 {3 पतिल्वानिन्याहार्च, [. 0). 12 1, 0. तदन्य 

07018 1४ 13 4. म ह्ताक्मनः, 1, 0. लह्लताश्मनः 



५६ दानसागर; 

अथ प्रमादकतैध्मीः । 

तत चन्दोगपरिशिष् कालयायनः- 

पित्रयमन्तानुदरणे श्रात्मालम्मे ह्यवेक्षणेः । 

श्रधोवायुविसगं च" प्रहासेऽनृतभाषणे ॥१॥ 

श्रनुदरणे पाठे“ । श्रात्मालम्मे श्रात्महनने अ्ात्मप्रशंसायाश्चः । 

माजरमूषिक्रस्पशं श्राक्रष्टं करोधसम्भवे | 

निमित्तेष्वैषु सर्वत कर्म कुवत्नपः स्प्रशेत्" ॥२॥ 

तथा- 

प्रगरत्तमन्यथा कुर्याद् यदि मोहात् कथश्चन । 

यतस्तदन्यथा भूतं" तत एव समापयेत् ॥ ३॥ 

गरश्र्तमनुण्रोयमानः प्रधानाङ्गभूतं क्म । 

समाप्तं यदि जानीयान्ममेतदन्यथा* कृतम् । 

तावदेव* पुनः कुर्यान्नात्रृत्तिः सवेकर्मणः ॥।४॥ 

प्रधानस्याक्रियायान्तु साङ्गं तत् क्रियते पुनः| 

तदङ्गश्याक्रियायान्तु नात्रत्तिनं च तत्क्रिया ॥५॥ 

तदङ्गस्य श्रङ्गाङ्गस्योपवी तित्वादेः । 

भरत च प्रायधित्तविशेपाभतेविष्णुस्मरणमेव कार्यम् । एवञ्च 1 "कतृष्परमादिषु ज्ञान 
मोहाभ्यामक्गाननुण्राने अनुक्कप्रायधित्ते विष्णुस्मरणमेव कार्यम् । 

तथा च "'यान्ञवल्क्यः- 

यदि वाग्यमलोपः स्याजपादिभु कथञ्चन । 

ग्याहरेदऽएवं मन्तं स्मरेद्रा विष्णामन्ययम् ॥६॥ 

1 [. (). प्रसादक कधमीाः 1 जातम् 
२ {. 0. ऽशभेचग ४ [{. 0, मयेतदयधा 
$ ^ छत् [. 0. भघोवायुसमुत्सगें 9 [. 0. ताषतदव 
4 [. (). पापे 10 1. 0. कठ धर््तवादिषु च्वान.. ाङ्गानु- 
© «^ 014 }) भकमप्रशंसायाम् छाने भव प्रायसिन्नो 
0 (णष्८्८््ट्त् {का (र. ए. ४7 11 178108९1 [६2109 ०1 (11४ 2- 
1६८५६०80 8*8 81] १- ४०10४{६प ( ]20. 63-64 ) {€ 
(५४८९४, (, 210). ^, } छात 10110 शाण ४०0 ₹९1868 98 0 
1. 0. कंवम्तुपष्य ओत्. प ०019२1०९ 81४8. 



श्मशक्ककतृधमोः ४७ 

्रह्तानाद् [यदि वा] मोहात् प्रच्यवेताध्वरेषुं यत् । 

स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूशं स्यादिति शेतिः ॥७॥ 
विष्णुधम् - | 

पाषरिडनो विकर्मस्थान् नालपेख्चेव नास्तिकान् \ 

पाषरिडनो वेद विपरीतधर्मोपदेष्टारः । विकर्मस्था दम्भेन वेदिककमागुष्ठा तारः । नासिका 
धमौसत््ववक्तारः । 

सम्भाष्येतान् शुचिपदं चिन्तयेदच्युतं बुधः । 

इद्ोदाहरेत् सम्यक् कृत्वा ततप्रवणं मनः” ॥८॥ 
शरीरमन्तःकरणं तथायो वाचश्च विष्णाभंगवानशेषम् । 
शमं नयत्वस्तु" ममेह शमम पपादनन्ते हृदि सजन विष्टे ॥६॥ 

न्तःशुद्धिं नहिःशुद्धिं शुद्धान्तमोनसो*ऽच्युतः । 
करोतु विमले तस्मिञ् शुद्ध एवास्मि सर्वदा ॥१०॥ 

बाष्ोपघातमनघो बुद्धेश्च भगवानजः । 

शुद्धिं नयलयनन्तात्मा विष्णुश्वैतसि संस्थितः ॥११॥ 

एतत् सम्भाष्य जप्तव्यं पाषरुष्था "दी नुपोषितैः ॥१२॥ 

उपोपितेनियमस्थैः | 

विष्णुधर्मोत्तरे- 

उपविष्टो जपन् ज्ञातः क्षुतप्रस्लितवादिषु' । 

पूजायां नाम कृष्णस्य सप्त वारान् प्रकी तयेत् ॥१३॥ 

भ्रादिपदेन कासजम्भादिग्रहणम् । 

अथाङक्तकतु "धर्मौः । 
तत्त ब्रह्मपुराणे- 

व्रतस्थः" प्राणरत्तार्थ' कदाचिदुदकं पिबेत् । 

फलमूले ऽथवा सीरं यकश्शिष्ञ्च वा हविः ॥१॥ 

1 ^ 8०१ 1. 0. अधवा 5 ^ 8४५१ 13 बुधात् स 

२ 1. 0. ततः (6 [. 0. पाषश्छः० 

8 [. 0. नयदस्त॒ 7 17. 0. चता्रश्लितादिषुः 
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॥ दानसागर 

व्रतमध्ये च रोगार्तो वेवग्रक्कमथौषधम् । 

करोति च गुरोर्वाक्यं 'त्रतप्यस्ततक्तणादपि ॥२॥ 

ब्राह्मरस्याभिलषितं साधयेद विचारयन् । 

एतान्यष्टौ त्रतस्थानां न तत्तानि कुतचित् ॥२॥ 

देवलः- 

[सर्वभूतभयं व्याधिः] प्रमादो गुरुशासनम् । 

ध्रतरतप्रानि पय्यन्ते सकृदेतानि शान्तः ॥४॥ 

अथोपवासग्रहण-परिभाषा । 

तत भविष्ये (१।६४।४१।१०३।२०) :- 

उपाश्त्तस्य दोषेभ्यो" यस्तु वासो गुणः सह । 

उपवासः स विज्ञेयः स्वैभोगविवजिंतः ॥१। 

वासो गुणैः सहेति" त्षमादिभिः सह वासो नियमेनावस्थानम् । 

तथा- 

यां तिथिं नियमं कर्तु" भक्तथा समनुगच्छति । 

तस्यां तिथ विधानं यत् तक्निबोध जनाधिप ॥२॥ 

यदा तु प्रतिपद्यन्ते गृङ्णीयान्नियमं वरपः। 

चतुद श्यां कृताहारः सङ्कल्पं परिकल्पयेत् ॥३॥ 

एतेन निदशनेन सोपवासदानेषु उपवासपूर्वदिने प्रथमभोजनानन्तरं सङ्कल्पपरिणप्रहणं प्रति- 
पादितम् । 

श्रमावस्यां न भुलीत तिकालं ल्ञनमाचरेत् । 

पविताि जपेन्नित्यं सावितीं शिरसा सह ॥५॥ 

श्रमावस्यामिति दानपू्वतियि निदशंनाथै' "यद् ति्टयादिना निद्र्शनस्यैवोपक्ान्तत्वात् । 
सावित्तीजपश्व तैवशणिकष्य, ल्ञीशूद्रयोप्तु पौराणिकस्तुतिपाठः, तदशक्तौ नारायणस्मरणम् । 

देवलः- 

1 {. (^). त्रतस्तुतण 9० 1.0. मृषः 
२ 1. 0. सव्यन्यापिभय भूतः 0 1. 0. प्रतिर 
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नङ्कपरिभाषा ५६ 

अभुक्त प्रातराहार लञात्वाऽऽचम्य समाहितः । 

सूर्याय देवताभ्यश्च निवेदय व्रतमाचरेत् ॥५॥ 

देवताभ्य इति सुयेस्य॒खपदोपात्तत्वात तद्र थतिरिक्रदेवलोक्क-सकलकम-साक्िसोमादि- 
देवताभ्यः । 

तथा च- । 
सयं; सोमो यमः कालो महाभूतानि पश्च वैः । 
देवतानि हि जानन्ति दत्त" जन्तोः शुभाशुभम् ।६॥ €ति । 

मतस्यपुराणे (११५४।१४) :- 

[ तस्मात् कृतोपवासेन] ° ज्ञानमभ्यङ्गपूर्वकम् । 

वज॑नीयं प्रयत्नेन रूपघ्र' तत् परं स्रतम्* ।५॥ 

ब्रदशातातपः- 

गन्धालङ्कारवल्ञारि पुष्पमाल्यानुलेपनम् । 

उपवासेन दुष्यन्ति दन्तधावनमज्लनम् ।८॥ 

गन्धः सुगन्धिक्लानीयदव्यम् । श्रलङकारवन्ञाशणि प्रसिद्धानि। अनुलेपनं सुगन्धा- 

युर्तनम् । उपवासेन दुष्यन्तीति उपवासेन हेतुना दोषतां यान्तीः । घ्रतसागरीय- 

मुखबन्धग्थ-ल्लीव्रतचयौयामज्ञनदन्तधावना दिनिषेधात् । 

देवलः- 

उपवाक्षो विनश्येत दिवाखप्राक्षमेथुनेः । 
श्रये जलपानेन नोपवासः प्रणश्यति ॥६॥ 

जलपानेनेव्युपलक्षणम्, अशक्तकतृ धमेस्थ-फलादीनाम[प्यत्र प्रहणं]* बोद्धव्यम् । 

अथ नक्तपरिभाष्ा । 

भविष्ये - 

उपवासात् पर भैदयं भेचयात् परमयाचितम् । 

द्मयाचितात् परं नक्तं तस्माननक्घेन वर्तयेत् ॥१॥ 

1. 0. ०0118 ण्दुर 1 1. 0. न्फलण० 9 
2 1.0. ख 6 1. (). अन्दर 

2 ‰. 2. उपौषितैनरलस्मात् 7 1. (). ग्धर्म॑सतं 
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( दानतागरः 

तथा- 

नक्ततदर्शानाशरक्र केचिदिच्छन्ति मानवाः। 

मुहरतोनं दिनं केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः । 

नक्ततदशनाश्नक्कमहं मन्ये गणाधिप ॥२॥ 

तथा- 

हृ विष्यभोजनं ज्ञानं सदयमाहारलाधवम् । 

श्मभिकार्यमधःशय्यां नक्षभोजी षडाचरेत् ॥३॥ 

अथ हदोमपरिभिाषा। 

तवर छन्दोगपरिशिष्टे कायायनः-- 

[श्राज्यं गम्यमनादेशै]' [जहोतिषु विधीयते| । 

मन्तघ्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ।१॥ 

[पारयाहुतिद्रीदशपरवपूरिका 

रसादिना च घछुवमातपूरिका]* । 

दैषेन तीरेन च हूयते हविः 

खङ्गारिणि ख्चिंषि तश्च पावके ॥२॥ 

श्रादिदयपुरणे- 

जुलटकोधत्वरायुक्को हीनमन्तेजुहोति यः । 

श्रप्रवृद्धे सधूमे वा सोऽन्धः स्यादन्यजन्मनि ।३॥ 

[सुत्तरक्रोधत्वरायुक्त इति बुभुक्तापिपासाक्रोधनिमित्तक्त्वरायुक्रः।° ] एतच टषप्रयोजन- 

निमित्तक-त्वरोपलक्षकं" तेन लोभादिनापि त्वरा न कतभ्या । जुदहोतीत्युपलक्षणं तेन" पूजा- 

दिष्वपि श्रदृश्रप्रयोजनेन त्वरा न कायेति बोद्धव्यम् । 

खल्पे रक्ते" सस्फुलिङ्गे वामावतं भयानके । 

भवरकाष्टेः सुसम्पूणें फुत्करारवति पावके ॥४। 

कृष्णार्चिषि सुष्दुगेन्पे तथा लिहति मेदिनीम् । 

अहुतीजुहुयाद् यस्तु तस्य नाशो भवेद् भुवम् ॥५॥ 
~ ~~~ -~ 

1 93 8०१1. 0. भाञ्यद्रम्यमम।रषै 8 4 91 3 0101६ ४१७९ ४. 7). 
२ 1. 0. जुहोति प्रनिभौयते 6 1. 0. 0निभित्तं कठ इपल्दश' 
3 1. 0. पाख्खाङ्गतिहादशरकिकारिका रसादिना 7 ^ 8०१ 3 ०01४ 1४ 

चेतत् ख .बपृम्देमातिक। 8 ^ 800 8 खल्पकै 
4 4 सादिपुराश ५ {. 0. स । 



होमपरिभाषा ६१ 

छन्दोगपरिशिष्टे कालयायनः- 

योऽनचिषि जुहोखयप्रौ स्यज्गारिणि च मानवः । 
मन्द भिरामयावी" च द्रिदिशोपजायते ॥६॥ 

तस्मात् समिद्धे होतग्यं नासमिद्धे कदाचन । 

श्रा रोग्यमिच्छतायुश्व भ्रियमादयन्विकीं तथा ॥ ,॥ 

जुहुषंव हते" चेव पाणि-सुपे-स्प्य-दारभिः । 

न कुर्यादमि मनं [ न कुयोद् ]ग्यजनादिना ॥८॥ 
तथा- 

नाङ्गष्टादपिक्रा ग्राह्या समित स्थूलतया कचित् । 

न विमुङ्कत्वचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥६॥ 

प्रदेशान्नाधिका नोना न सशाखा“ विशाखिक्रा। 

विशाखिका शशुचिशाखाविनिगेतशाखाप्रभवा , 

न सपा न निर्वीर्या होमेषु च विजानता ॥१०॥ 

मरीचिः-- 

प्रागभ्राः समिधो देयासताश्च काम्येष्व्पारिताः । 

शान्यरथेु सशल्काद्रौ ` विपरता जिघांसतः ॥११.। 

विशीणा बिदला हवा वक्राः सशुषिराः* कृशाः 

दर्पाः स्थूला घुणैजुं्ाः कर्मसिद्धिविनाशिकाः ॥१२॥ 
आदिपुराणे*-- 

पलाशाश्वत्थन्यग्रोध-श्षसवेकहतोद्ध वाः । 

श्रश्वत्थौडुम्बरो'° विल्वश्चन्दनः सरलस्तथा । 

श्रश्वत्थन्यभरोधः श्रश्वत्थसंयुक्तो वटः, श्श्वत्थस्य ` पुनङपादानात् । 

शालश्च देवद्ार्श्च खदिरश्रेति यज्ञियाः" ॥१३॥ 

1 (0), न्पादौ ¢ 1, {). (1४।१।। ९, | {4 ०ु 

2 1. 0. छते  [. 0, महन् कार्या 
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हारीतः- 

नाशुचिङ्िन्नपूति"िदठभिरमिमिन्धेत ॥१४॥ 

श्रापस्तम्बः(श्राप. ध. सू. १।५।१५।१२)- 

नाप्रोक्तितमिन्धनमम्रावादध्यात् ॥१५॥ 

विष्णुधर्मेत्तिरे (३।२८५।८-११) :-- 

दृवादह्योमः परः प्रोङ्गस्तेन खगे महीयते । 

तस्माहशगुणं पुरयमिभ्मभिः प्राप्नुयात् कते ॥१६॥ 

तस्मादृशगुरं शस्यैनहिभिद्विगुं ततः । 

तावदेव तथा पुशयं होमे सिद्धार्थकैः स्थतम् ॥१५॥ 

यवश्वतुगु णं तस्मात् तिलैदंशगुणं स्मृतम् । 

तावदेव फलेक्ञेयं विल्वेदंशगुणं ततः ।॥१८॥ 
पद्मश्च तावदेवोक्कं दधा क्षीरेण च द्विजाः। 

परमान्नेन धर्मज्ञा धृरतेना्गुणं ततः ॥६६॥ 

एवं छन्दोगपरि शिष्टकृताऽयन्तप्रचुरफलत्वात् शअनादिष्टहविविंशेषे होमे गम्यमाज्यभ्ुप- 
न्यस्तम् । तध्मात् श्रनादिष्टरवयविशेषेषु होमेषु“ दृवोदीनामन्यतमस्य हविष बोद्धव्यम् । 

मन्तेणोक्का रपूतेन खाहान्तेन विचक्षणः । 

खाहावसाने जुहुयाद्धपायन् व° मन्तदेवताम् ॥२०॥ (३।२८५।१२) 

अथ जपपरिभाषा । 

नरसिंहपुराण- 

लिविधो जपयज्ञः स्यात् तस्य भेदान् निबोधत । 

वाचिक उपाशुश्च मानसश्व तिधा मतः। 

तयाणां जपयज्ञानां प्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरः १ 

यदु नौ चखरितेः स्पष्टशब्दबदक्तरः । 

मन्तमुन्नारयेद्रधक्र' जपय्नः स वाचिकः ॥२॥ 

--~ ~~~ ¬~ ----“~~--- 
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जपपरिभाष। ६३ 

शनशरारयेन्मन्तमीषदोष्ठौ प्रचालयेत् । 

किचिच्छुष्दं खयं" वियात् स उपांशुरितिं स्मतः ।२॥ 

धिया यदक्तरभ्रेरया वणाद्रणं पदात् पदम् । 

शब्दार्थचिन्तनाभ्यासः स उक्तो मानसो जपः ॥४॥ 

यो गियाहवल्क्यः-- 

उपांशुजपयुक्कस्य [शंस्याःच्छतगुणं भवेत् । 

साहस्रो मानसः° प्रोक्तो यस्माद्धथान^समो हि सः ॥५॥ 

शंस्यात् वाचिक्रात्, उच्चैः पठनीयादिदयर्थः। ]}: 

[न च'कमन्न च हसन्न पाश्व॑मबलोकयन्" । ] 

[नापाश्रितो न जल्पंश्च] न प्राह्रृतशिरासथा ।।६॥ 

न पदा पादमाक्रम्यन चेवं हि तथा करौ । 

न चासमाहितमना न च संश्रावयन् जपेत् ॥५॥ 

प्राक "लेषु कुशेष्वेवमासीनश्रासने शुभे । 

राक्ष "्लेषु श्रासनोद्धप्रागम्रारोपितेषु । 
नाव्युच्िते नातिनीचे दभेपाशिः सुसं यतः ॥८॥ 
स्फारिकेन्द्रात्तश्द्राकतेः पुत्रज्ञोवसमुद्धवैः। 

प्र्तमाला ठु कतंन्या उत्तमा "हयुत्तरोत्तरा ॥६॥ 

कोय्य “धिक्रा भवेद बरद्धिरक्तमाला विशेषरतः। 

जपस्य क्रियमाणस्य तस्मच्छरषएरः परः परः ॥१०॥ 

[श्रभावे त्वक्षमालायाः कुशग्रन्ध्याऽथ पाणिना । 

जप एव हि कर्तव्य एकाप्रमनसेव हि ॥११।।]' 

- न +~ ~~ -~~--*---* “~~~ ~~ ~= ~ 

#> ©> ९८ †~ 

(क । 

1. 0. न्वुयं 7 {. 0. नापिती न जस्पथ 

1. 0. न्जपक्रश सख्या० 8 [. 0. षवद 

1.0. ण्षु 9 1, ^). ०० 

1. 0, यस्याध्यान° 10 1.0. न्क्ल ° 
^ यस्मा च्छवगु खौ मवेत् । यस्माद्धानसमो 11 1.0. ब्दा 
हि सः, यस्मादुश्वंः पठादाचिकादिव्धः 12 1. 0. ण््रा° 
101 ४१7९7. }). 13 ऽप 11्व् ठा ९, [६ ^, 1 

8४77116 {7000 [ए .1र. 8० 4.4. ४४५१ {. 0, 0101 (1५ ४. }). 
4, {2 ६०१ 1.0. ०1४ ४116 9.}). 



६४ दानसागर 

कोय्य ' धिका भवेदय्रद्धिरिति [स्फटिकमालायाः इन्द्राक्तमालया] जये कोटिगुणमतिरिङ्त 

फलम्, एवमुत्तरोत्तरायाः पूवेपूवपिक्तया [कोटिगुश' फलाधिकयम् ]“ । 

वूर्मपुराणे (२।१०।७६-८०)- 

जपकाले न भाषेत [न चान्यत्] प्र्चयेदरुधः° । 
न कम्पयेच्छिरोप्रीव'" दन्तान्नेव प्रकाशयेत् ।१२॥ 

गृह्यका राक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभं भयात्" । 

[एकान्ते सुशुभे] ° देशे तस्माजप्यं समाचरेत् ॥ : ३॥ 

श्रङ्गिराः- 

विना दर्भेश'णयत् ज्ञानं यच्च दानं विनोदकम् । 

श्रसं्या तश्च [यजप्यं तत् सवं 11 निष्फलं भवेत् ॥१४॥ 
श्रसंख्यातम् [श्रज्ञातसंट्यकं जप्यं '*, तथाच यज्पितन्यं\ तद् विज्ञातसंख्यमेव कर्तग्यम्"*] । 

[श्ननेनेवा""नल्युच्छितानतिनीचः ५ प्रागप्रकुशास्ती णं शोभना सनोपविष्टेन दर्भपाणिना संयत- 
चित्तं न उत्तो' 'त्तरालयन्तप्रशस्तस्फरिङन्द्ा क्तर्दाच्च'"पुत्ज्ञीवसमुद्ववाक्षम।लावता किंमप्यनव- 

लोक्यता शिरोप्रीवमकम्पयता संगरृतनयनेन शुभे विविक्ते देशे जप्यं" संख्याह्नानपूर्वकमेव 

कतैव्यमित्युक्तम् [५ 

अथ द्रव्यगण-परिभाषा । 

तत छन्दोगपरिशिष्टं कायायनः- 

हरिता यक्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः । 

समूलाः पिषृदेवदयाः कल्माषा वैश्वदेविकाः ॥१॥ 

1 1. 0. °ग्या 12 1. 0. जपं 

2 1. 0. 001४6 मा 13 1. 0. यावश्जपितग्य 
2 ^ स्फारिकमखिना 07 {11 1. }). 14 ^ °अन्नातसश्य' तथा च यञ्जपितन्य' वन् 
4 ^ कोटिकोरिगुशोफलोत्कष; | विक्ञातसंख्यःमाव' कतेव्यम् {0 ६1९ 
0० ^+ ४०१ 1. 1, नान्धानि 97०0], 9. ४. 

ए. ब्यङ्मान 156 1. 0, अने 
6 ए. 1. प्रषयेद्° 16 9 शनेरनतुद्छितातिनौष० 
¶ [. 0. धण्प ६. 7. ग्यौबं 17 [. 0. ०0०01४8 न्तरे 
8 (र. 7. यतः 18 1. 0. ०1४5 दद्रा 
0 [. 0. एकान्तेष् शरभे ४०५ 8. 7. 19 [. 0. अपः 

एकाकेऽ ची 20 4 ०1118 ध}6 €9६176 1०8९ 
10 1. 0. ४०१६. प. शस्त € उ ध86५४, 7179९6४ ९१९१ १००९९, 
11 ^ ०४०१ ह. २. यश्जप्त' स" तत् 



सर्वौषधिगणः ६५ 

अथोषधिगणः | 

विष्णुपुराणे- 

व्रीहयः सयवा माषा गोधूमाः सर्षपासिलाः1 । 

व्रियङ्कसकत्तमा ह्यते श्रष्रमास्तु कुलत्थकाः ॥१॥ 

श्यामाक्रा श्रथ" नीवारा जतिलाः सगवेधुकाः“ । 

तथा वेणुयवाः प्रोक्तास्तथा मकंटका सुने ॥२॥ 

जतिलाः सखरयंजातास्तिलाः। वेणुयवा वेणबीजानि । 

प्रामारण्याः स्मरता एताः श्रोषध्यस्तु चतुद श ॥३॥ 

अथाच्रादशाधान्यानि । 

वायुपुराणे- 

त्रोहयश्च यवाश्व गोधमा श्चणवस्िलाः । 
प्रियङ्गवो ह्युदाराश्च कोरदूषाः सचीनक्राः“ ॥१॥ 

माप्रा मुद्गा मसूराश्च निष्पावाः सकृलत्थक्राः! । 

्मकयश्चणकराश्चैव गणाः सप्तदश स्मरताः ॥२॥ 

व्रीहिः षष्टिका, त्रियङ्गुः फलिनो, उदारो देवधान्यम्, कोरदूषः कोद्रवः, सचीनकः" 

कलायः, निष्पावः श्वेतशिम्बो, श्राढकी मोटरी । एतः“ एव मुख्यधान्येन समम् श्रष्टादश 

चान्यानि भवन्ति । 

अथ सर्वोष्रधिगणः । 

चछरन्दोगपरिशिष्टे कालयायनः- 

व्रीहयः शालयो मुद्गा गोधमाः सर्षपास्तिलाः । 

यवशोश्रधयः सप्त विपदो घ्रन्ति धारिताः ॥१॥ 

^ ज मामि भा ० 

1 4 ४०१ ६. ८. जख्वसिन्णाः 6 1. 0. बतौकव।; 
2 1. 0. कललििका 7 7. 0. सकुगगन्विक। 

3 4 80 1. 0. "सुय 8 7. 0. कामगौ 
4 1. 0. खाबबेषका; 9 [. 0. शतौनक्षः 

5 ^ 91 7. 0). चेता 10 1.0. बत 

& 



६६ दानसागर 

अथ सवेगन्धः | 
गन्धशास्ते- 

कस्तूरिकाया द्रौ भागौ चत्वारः कुङ्कुमस्य च । 

पोढ़श चन्द्नस्यैव' कपृरस्य चतुष्टयम् । 

स्वगन्धमिति प्रोक्तं समस्तसुरवह्लभम् ।१॥ 

अथ स्वैरल्लगणो रल्लाचलोक्तः। 

स च मुक्रा-दीरक्-गोमेदेन्दनील-पुष्पराग-वेवूयं-विदरम-मरकत-पद्चरागाष्यः । 

- अथ सवैरसगणः। 
रसा लवणदयः, डरसाश्च लवणादयःः ईति विश्वचकमदहादाने धवणात् | ते च 

लवण-मधुर-तिङ्क-कट्-क्षायाम्ल'हपाः । 

अथ स्वधालुगणः। 

मतस्यपुराणे-- 

तालकं सशिला-वञ्ज-मन्ञनं श्य।ममेव च । 

का्ती कासीस-माक्तीकं गेरिकश््वादितः क्रमात् ॥१॥ 

तालकं हरितालं, शिला मनःशिला, वज्जभ्रकं वञ्जाश्रकंः तच्चायुवेदप्रसिद्धम्" । 

तथा चायुर्वेदे- 

ञ्ज भेक्वपुः' कृष्णमभ्रकं तिविधं मतम् ॥२॥ 

तत वअ्ाभ्रकस्य" लक्तषणम्- 

द्मप्रस्तरं कठ) राङ्ग" गुर् कजलसन्निभम् । 

यत्न शब्दायते वह्नौ नेवोच्छुनं'° भवेदपि । 

सद्ाकरसमुद्धतं वज्रं ति'' प्रथितं घनम् ।।३॥ इति । 

श्याममभ्ननं कृष्णरसाक्ञनं, काक्ती सौरणष्टरमृत्तिका, कासीसं खनामप्रसिदधं, माक्तीकं' खं. 
माच्छिकम् । 

1. 0. ग्स्यौकः प ~+ वजभेदकर, [. (), मरदकवपुः 
2२ 1, 0. ग्कषायाः खण 9 ५ वजाभकखट 
३ [. 0. गौरिक्० 9) ^ भअप्रथस्तकंकद् 
4 ^ इरितालकः 10 1. 0. नैवोच्छनः 
6 «^ बजाभ्कः, 2 वजान, 11 1.0. बज्ञयि 

1. 0. गणा ८३ बज", ]05॥ ६१०९९ 1२ 1. 0. माचिक' सुबश्0 
6 [, 0. ०0118 {718 



अथ मुख्यद्रव्यालाभे ततूप्रतिनिधिपरिभाषा | 

तत्र छन्दो गपरि शिष्टे कालयायनः- 

यथोक्तवस्त्व" सम्पत्तौ प्राष्य" वदनुकारि यत् । 

यवानाभिव गोधूमा व्रीहीणामिषव शालयः ॥१॥ 

वैठीनधिः- 

कारड-भूलपणंपुष्पफलप्ररोहरसगन्धादीनां सादृश्येन प्रतिनिधिं क्यात् । सवोलामे यवः 

प्रतिनिधिर्भवति ॥२॥ 

मेत्रायणीयपरिशिष्टम्- 

श्राज्याथं तैलं प्रतिनिधिः। तदलाभे दधिपयोवा। तदलाभे तरडलपिष्टानि यष- 

पिष्टानि वा श्रद्धः संमृज्यार्थान् कुवैन्ति। तथा दक्तिणा। श्रलामे मूलानां भदयाणांः 

ददाति। नत्वेवं यजेत ।।३॥ 

“न स्वेवं यजेतेति श्रदक्तिणं न यजेतेदयर्थः । 

एतच तारिड्राह्मरोऽप्युक्कम् । तथा च तारिडिवाद्मणम्- 

श्लेष्म वा एतद् यज्ञस्य यदृक्तिणा । न वा श्रश्लेष्मा रथो वहति । श्रथः यथा 

श्लेष्परवता यं कामं कामयते, तमप्यगश्नुते; एवमेतेन दक्तिणावता यं कामं कामयते, 

"तमप्यश्नुते। शभनावा एषा यत्तस्य दक्तिणाः । यदक्तिणावता यजते, शुभमेवास्मिन् 

दधाति। 

श्लेष्म रथकीलः' ० । 

तद्रस्तुविनेष्रालाभे तत्मदशं व्तूादेयम्। सव्रीलामे यव उपादेयः षृतालामे 

तलम् । तैलालामे दधि। दध्यलमि क्षीरम् क्तीरालामे तरड्लपिष्टानि यवपिष्टानि वा 

^ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ---~----~---~--- --~ ~ 

1 7. 0. श्स्तुर 6 {. 0. 0111{8 जय 

2 1. 0. 0701186 कष 7 7. 0. वद्भ्व० 

3 उ, (0. ४१०५8 दिशां €16 8 1. 0. तम्य शभे धुभोा 

4 [. 0. 9प०5 नत्वव यन्नेत 9210 9 1. 0. 01018 दिका 

0€1९€ 10 17. 0. ग्डोषलः 

० [. 0. ०01६5 न 



६ दानसागरः 

जलङ्कित्नानि। दकिणार्थशरुतदम्यविशेषाणाश्चालामेः मूलानि पिष्टक्ानिः वा दङ्िणार्थ- 

मुपादेयानि ॥४॥ 

अथ मानपरिभाषा । 

तत्र“ छन्दोगपरिशिष्ट कालयायनः-- 

मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकर्तैरि । 

मानक्ृद् यजमानः स्याद् विदुषामेवः निश्वैयः ॥१॥ 

तथा- 

श्रङ्ग्राङ्गुलिमानन्तु यत्र यत्तोपदिश्यते । 

तत्र तत्र ब्रृहतपर्वप्रन्थिमि मिनुयात् सदा ।॥२॥ 

भविष्ये- 

ल्ञने° पलशते ज्ञ यमभ्यङ्गे' पश्चविशतिः। 

पलानां द्वे सदखे ° तु महाल्ञाने* प्रकीतिंतम् ॥३॥ 

मनुः (८।१३४ख-१२५क) :-- 
पशचकृष्णलको माषस्ते सुवण॑स्तु षोडश । 

पलं सुबणाध्वत्वारः ।॥४॥ इति । 

गोपथब्राह्मणे - 

माषकं पञ्चकृष्णलम् । 

माषकाणि चतुःषष्टिः पलमेकं विधीयते ॥५॥ 

दालिंशत्पलिकं प्रस्थमुक्त खयमथव॑शा । 
[ए ५ द्रोण 

श्राढकस्तु चतुष्परस्थश्चतु भिर््ोरामाढकैः ॥६॥ 

्रोणप्रमाणं विज्ञेयं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। 

दादशाभ्यधिकेनित्यं पलानां पञ्चभिः शतैः ॥५॥ 

~+ - -=--~--~--- -----=~~~ 

1 1. 0, दिशा. 80 ०118 4 [. 0. ततः 

अलाभे 8 1. 0. ममैष 
९ 1. 0. पिश्कादोनि (6 1.0. खानः 

५ 13 001८8 ६९ €४६11८ ९३८९६८८ 7 {. 0. भभ्बङ्गः 

0०11010 1701 तदस्तु०. 1. (>), 9 1. 0. सडलन्तु 

9 7. 0. न्खान ४१०8 नल्बद्दिख' यागादि कथ कलनव्यः 



मानपरिभाषा ६६ 

कुम्भपरिमाणमपि ततोक्षम्' - 

धृतद्रोरोन परिमितं" कुम्भम् ॥८॥ इति । 

भारपरिमाणश्ाःभिधानकोषादौ प्रसिद्धम् । तथा च-- 

तुला पलशतं ज्ञ यं भारः स्याद् विंशतिष्तुलाः ॥६॥ 

एतेन ब्राह्मणप्रशंसा-दानप्रशंसा ~पातप्रशंसा-पात्ापवाद-दानखकूप कतृ -शश्रद्धा-दान- 

काल-द्नदेश-देथ-दानापथ्वादासहान-दानविधि-प्रतिगप्रहविधि-परिभाषा उक्गा शतिः । 

9 ^ 84 1 ४१५ 9००४९ कत 

1९€ 

6 {. 0. 00118 ब्डानापर 

9 00118 {218 [708€ €> {18८६ 

1 [. 0. ववेवोक्ष' 
2 1. 0. पूरित 

3 [. 0. भावपरिमाशष्या० 

4 7. 0. ०71६8 दानप्रशंसा ६१५ प 

16908 प्रभ विद्म 108६९४५ 



अथ विष्णुदैवतमहा 'दानावतैः । 

अथ महादानप्रहासाः । 

मत्स्यपुराणे (२७४ अध्यायः प्रथमण्छोकद्वयन्यतीतः) सूत उवाच- 

श्रथातः सम्प्रवदयामि महादानानुकतंनम । 

"दानधर्मेषु यत् प्रोकं “विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१॥ 

सर्वपापक्षयकरं तृणां दुःखप्रनाशनम् । 

यत्त॒ षोडशधा" प्रोक्तं वासुदेवेन भूतले ॥२॥ 

पुरयं पवितमायुष्यं सर्वपापहरं परम् । 

पूजितं देवतामिव ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः ॥३॥ 

श्रयन्तु सवेदानानां तुलापुरुषसं तितम् । 

हिररयगभंदानश्च ब्रह्मारडं तदनन्तरम् ॥४॥ 

करल्पपादपदानजचच गोसह खच्च पश्चमम् । 

हिररयकामघेनुश्च हिररयाश्वस्तथेव च ॥५॥ 

^हिरण्याश्चवरथन्नद्रद्धेमहस्तिरथस्तथा । 

पश्चल।ब्गलकं तद्रद्वरादानन्तयेव च ॥६॥ 

द्वादशं विश्वचकश्च ततः कल्पलतात्मक्रम् | 

सप्तसागरदानघ्न रत्रेनुस्तथेव च । 

महाभूतंषरस्तद्रत् षोडशः परिकीतिंतः ॥५॥ 

सवोरयेतानि कृतवान् पुरा शम्बरसूदनः । 

वाञ्देबश्च भगवानम्बरीषश्च पार्थिवः ॥८॥ 

कातंवीर्याऽजुनो नाम प्रहादः पृथुरेव च । 

चक्रुरन्ये महीपालाः केचिश्च भरतादयः ॥६॥ 

1 त 0 क 

1 1. 0. प्प§ ४००६८ दान 1676 4 [{. 0. 87प१ ॐ. ]. यम्नोक्त' 

2 ^ ४०१ 73 तुललापुरषदनम् 8 1. 0. य्त् षोड़न्वा 

3 ६४. 1). दानर्मऽपि, [. 0. धा० 6 ^ 8१ 9 001४ {2018 ₹€186 



अथ द्ानायुष्ानम्ः। 

यस्माद् विघ्रसहल्ले र महादानानि सव॑दा । 

स्मरन्ति" देवतादेशादेकेकमपि भूतले ॥१०॥ 

एषामन्यतमं" कुयोद् वा्वदेवश्रसादतः । 
न शक्यमन्यथा कतंमपि शक्र ण॒ भूतले ॥११॥ 

तस्मादाराध्य गोविन्दमुमापतिविनायक्री । 

महादानमखं कुर्याद् विग्रं वानुमोदितः ॥१२॥ 

एतेनादौ निर्वि्र*महादानमखसिद्धथ्थ गोविन्दोमापतिविनायकपूर्जां विधाय ब्राह्मणान् 

वंत्रादिमिरभ्यर्च्यं तेषामनुक्षां गृहीत्वा सहृल्पश्राद्धमरडपायारम्भ इति बोधितं भवति । 

[एतदेवाह मनवे] परिप्ष्टो" जनादंनः। 

यथाददनुवदयामि शणुध्वमृषि सत्तमाः ॥१३॥ 

मनुरुवाच" । 

महादानानि यानीह पवित्राणि शुभानि च! 

रहस्यानि प्रदेयानि तानिमे कथयाच्युत ॥१४॥ 

मतस्य उवाच । 

नोक्तानि यानि गुह्यानि महादानानि षोडश । 

तानि ते सम्प्रवद््यामि यथावदनुपूर्वशः । 

तुलापुरुषयागोऽयं येषामादौ विधीयते ॥१५॥ 

प्रयनेषु च पुरयेषु ' व्यतीपाते दिनक्षये | 

युगादिष्रपरागेषु तथा मन्वन्तरादिषु ।॥१६॥ 

संक्रान्तौ वैभरतिदिने'° चतुर्दश्यष्टमीषु च! । 

सितपश्चदशोपर्वद्रादशीष्वश्रकासु चा: ।।\५॥ 

यज्ञोतसवविवाेषु दुःखप्राद्धुतदशंने । 

दरव्यत्राह्मणलाभो वा श्रद्धा वा यन्न जायते ॥१८॥ 

1 ^ 8एत् {. 0. दनकफलम् 7 1. (0. °्भुर० 

2 ^ 87 {[, 0, रचन्ति 8 8पण]11ध्व् {णि #, 7. 4, 1 

3 {. 0. भन ४०१ [. ^. 0111 1 

4 1. 0. निख्िन्न 9 4 १०१. 0. अयने बिगर चवं 

8 @०11€९{€त् {70४0 #. 1. ^, 1 10 ^ पौ््मास्या् 

910 [. 0. एतावदेव मनुना 11 4 ददथौष्रकासु च 

८ {. 0. परिपूर्णं 12 + 01118 {1€ €{711€ 1176, 



तीथे वाऽऽयतमे गोष्टे" प्रपाऽऽगरामसरित्द च । 

ग्रहे वाभ्य वने वापि तडागे शचिरेऽथवा । 

महादान।नि देयानि ससारभयभीश्णा ॥१६॥ 

अनित्य जीवनं यस्माद् वद चातीव“ चश्चलम्ˆ । 

केशेष्विव गृहीतः सन् ग्त्युना दानमाचरेत् ॥२०॥ 

एतेन ऋलदेशयानिग्रमः प्रतिपादितः । 

| अथ तुखापुरुषमष्टादानम्। |` 

पुरयां तिथिमथासाद्य करत्वा ब्राह्मणवाचनम् । 

प्रोडशारल्निमात्र' वा" दश दादश वा करान्" ॥२१॥ 

[पुरष्यामुक्तानामन्यतमाम । ग्रासा श्नासन्नां],० ज्त्वेयर्थः। 

मरडपं कारयेद् विद्राश्चतुभंद्ाननं ' ' बुधः । 

सप्तहस्ता भवेद् वेदी मध्ये पश्चकरराऽथवा ॥२२॥ 

तन्मध्ये तोरणं कुयीत् सारदारुभवं "° शुभम् । 

कुर्यात् कुरडानि ' 9 चत्वारि चतुदि क्तु विचक्षणः ।२३॥ 

तोरणमिति वच्यमाणसाले' ब्दयादीनामन्यतमस्य स।रदाख्णा कृतं तुलाधारणक्तमा- 

गला ' सहितं स्तम्भद्वयं लिङ्गपुराणे तस्यैव तोरणत्वेन प्रतिपादनात् । तथाच तुलारोपण- 

प्रस्तावे लिङ्गपुराणम् (२।२८।३ गक)-- 

ररिमिमि' “स्तारणाग्र तु"' बन्धयेच्च विधानतः ॥२४।। 

। ५ सुमेखलायोनियुतानि तानि सुपूणेकुम्भानि सहासनानि । 

सुताग्नपातद्वयसयुतानि सयज्नपा्लाणि सविष्टराशि ॥२५॥ 

1 {. 0. गोषु 0106्लाा $ 51 मण्डपः र्थद् 
> {. (0. कूपार विदामषोड्ग दादश वा करान् 
9 1. 0. ग्य 10 4 प्रश्ययुक्ां तियिमथासाद्य 

५ 1. (). वमुधातौव 11 4 °मद्रासनः 
9 # उराभोतिररेवचच 116} 1611 12 [. 0. न्भयः 

18४९6 1६611 उक्चराभीतिरेव च 111 1: 1. 0. कृर्यहन्डानि 

18 8९८०11५ {0604 14 1. 0. ऽमने० 

(0 & धमैमाचरेत् 18 [. 0. शतुलार 
¶ ^, 1 णते 1.0. नोा{ ८67. }). 16 1. 0. वग्मभिण० 
8 1. 0, उरबिमाच्र 17 [,. 2. ग 

9 ^ €१8 {11 €ा६{८€ 110९ 18 [. 0. दण 



तुलापुषषम्ादानम् ७३ 

यहृपालाणि "छ वादीनि । 

हस्तप्रमाणानि तिलाञ्यधपभ्पुष्पोपहाराणि शोभनानि । 

पूर्वोत्तरे हस्तमिता च वेदी प्रहादिदेकेश्वरपूजनाय“ ॥२६॥ 

प्रह दि देवेश्वरपजनायेति वद््यमाण-विनायकादिग्रह-लोकपालपूजनायेद्यर्थः । 

श्रचाचंन" ब्रह्मशिवाच्युतानां ततेव कायं फलवज्ञमाल्येः° । 

श्र चायेन मिति 'प्रहादिदेवेशवरप्रूजनये'तिप्राप्त-बह्मशिवाच्यु तपूजायां विशेषविधानार्थ, 

तेन ब्रह्मशिवाच्धुतानां" प्रतिमाञु पूजा कार्या", इतरेषन्वु प्थरिडिल इति प्रतिपादितम् । 

लोकेशवणौः परितः पताका मध्ये ध्वजः किङ्किणिकायुतः स्यात् ॥२७॥ 
दारेषु" का्यणि च तोरणानि चत्वा्ेपि क्तीर' '्वनस्यतीनाम् । 

द्वारेषु कुम्भद्वयमत कायं क्षग्गन्ध-धपाम्बर '"-रमयुक्कम् ॥२८॥ 

एतेन सोषकरणमणएडपानुष्रानमुक्कम् । यत् पूव सारदाश्मयं तोरणं कृयौदित्युक्क तस्ये. 

दानीमनुषएठानमादह । 

सालेङ्ग ̀  "दोचन्दनदेवदास्-्री पणं विल्वप्रियकाश्चनोत्थम् । 

स्तम्भः शद्ररं हस्तयुगावखातं कृत्वा टद् प्र्चकरोच्छितं तत्. ॥२६॥ 

तदन्तरं हस्त चतु्टयं स्यादथोत्तरायाश्च तदङ्गमेव । 

उत्तरायामर्गलायां गतं तदन्तरं दस्तद्रयावखातस्य [स्तम्भद्वयस्य श्रन्तरम् वकाश 

दस्तचतुषटयं स्यात् । एतेन हस्तद्रयनिखातः ^ ]-तम्भद्रयोदु म् श्रगलापयैन्तं हस्तचतुष्टयमिति 

प्रतिपादितम् ; न तु'" स्तम्भयोरेवान्तः हस्तचतुश्यमिति योजनीयं, ` “स्तम्भदयमिति- 

समासान्तभू त्य स्तम्भल ततपदेन समस्तसम्बन्धसम्भवे सति श्राकृष्य परामशंस्यायोग्यत्वात् । 

1 9स्तम्भयोरन्तरं पितामदोक्कमेव कनग्यम्। तथाच पतामदहः- 

1 1. 0. म्र 11 1.0. शरे ख 

2 4 ०्पूर० ; 1. 0. °द्प 12 1, 0). चौरि० 

9 1.0. दवौ, 13  ग्धृपाचत० 10 ६} ०$ 

4 1. 0. 01018 1 {16 18. 8०१ षृपान्बग्० 10 1116 

5 &, 29०१ 1.0. भरचयिन', 1.19 अवाचन' 68५ 8४९६९, 

6 [. 0. ०°माल्थवच्ं : 14 1. 0. गले 

7 +, 7 ४०१1. 0. भर्घाचैनः {.0, 15 1. 0. इष्ठ 
४११8 गडादैनमिति 1676 16 1. 0. ०11४8 ४16 7४९} ९६९५ 

8 {. 0. ग्टहादि० 7०707 

9 1. 0. ब्रह्मडिवानां 17 1, 0. ०पा४6 तु 

10 1. 0. कार्य घत ०1015 पूजा 18 1. 0." इलयान्तरमिति 
19 1. 0. कश्मर 
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९ दानसागर 

चु्ह्ता ठुला क्या परादौ कायो तथाविधौ । 
श्रन्तरन्तु त्ोर्ह॑स्ती भवेदभ्यद्धमेव वा ॥३०॥ 

पादी स्तम्भाविति। तदङ्गमेवेति स्तम्भसजातीयमेव । तश्रोत्तरायां कत॑व्यमिति 

उत्तरायाश्च ति चकारघ्यार्थः । 

समानजातिश्च तुलाऽवलम्म्या ° हेमेन मध्ये पुरुषेणा युक्ता ॥३१॥ 

समनजातिश्च तुल्ञेति स्तम्भदाश्सजातीयदाशुषरितेयर्थः । एवश्च स्तम्भागंलातुलाः° 

सजातोयकराष्टेरेव* कर्तव्याः, नान्यजातीयेनेवयुक्तं भवति । "पश्यन् हरेम॑ ख 'मिल्यु्तरतः 
श्रवणात् हैमेन पुरुषेणेति खुवणपत“निमिं त-वाञुदेवाकृतिनेति बोदधग्यम् । 

ेर््येण सा दस्तचतुष्टयं स्यात् "पृणेत्वमस्यास्तु दशाङ्गलानि । 
घवणं-'पताभरणा च कायां सलोहपाशद्रयशटदखलाभिः ॥३२॥ 

खवणं "पत्रामरण। मध्ये सौवं -'"पतवेष्टिता । 
युता सुवणेन तु र्रमालाविभूषिता माल्यविलेपनाद्या । 

उवर्णेन युतेति सुखद्रये'" शोभाकरवणंयुता । 
चक लिखेद् वारिजगभेयुक्तं नानारजोभिर्भुवि पुष्पकीर्णम् । 
वितानकश्ोपरि पश्चवणं संस्थापयेत् पुष्पफलोपशोभम् ॥३३॥ 

वारिजगभेयुक्तं पद्मगर्भम् । भुवि वुलाधोभगे'"। पश्चवां श्वेत-लोदित-पीत-हरित- 

कृष्णवशंम् । 

इति तुलानिर्माणमुक्कम् । 

भथत्विजो वेद विदश्च कायाः ुरूपवेशान्वयश लयुङ्काः । 
विधानदक्ताः पटवोऽनुकूला ये चायदेशप्रभवा द्विजेन्द्राः ॥३४॥ 

विधानदक्ञा महादानविधानविन्षाः13 । 

~-- ~~ ^= -~----~--~--~--~ -~----~---~--~- ~~ -= ~ ~~ ~~~ 

1 1. 0. ग्डिमेव च 8 1. 0. श्वाव।० 
2 2 तुलाव कन्या, 1. 0. बुलात्मकल्पा 9 [. 0. °ावा० 
3 1. 0. °स्तुलाः 10 7. 0. ग्पाव० 
4 1. 0. ग्काछनैव 11 1. 0. सुखदयेन 
९ 1. 0. बव ०1168 0676 12 1. 0. त॒लातलभागे 
6 17, 0. श्पावण 18 7. 0. रदिषानाभिन्नाः 
7 1. 0. गृरषत्वमस्वास्तु दभङ्गलो स्वात् 



कुलापुर्षमहादानम् ७५ 

गुरुश्च वेदार्थ'-विदार्यदेशसमुद्धवः शीलकुलाभिरूपः । 
कायः पुराणाभिरतोऽतिदक्वः प्रसभ्रगम्भीरसरसखतीकः । 

प्रसभ्नगम्भी रसरसतीकः खुपरिडत इत्यर्थः । 

सिताम्बरः कुरडल-हेमसूत-केय्र-करठाभरणाभिरामः ॥३५॥ 

श्रत च सम्भृतसम्भारेण गुस्पूर्वखत्विजः कायाः ऋत्विजो वरणीया इति बोदम्यं, दाने 
तथा दशनात् । 

एर्वेण ऋग्वेद विदावथास्तां यजुविंदौ दक्षिणतश्च शस्तौ । 

स्थाप्यौ द्विजौ सामविदौ च पश्चादाथवणावबु्तरतश्च कायौ ॥३६॥ 
विनायका दिग्रहलोकपालवखष्टकादिलयमरदरणानाम् । 

ब्रह्माच्युतेशाकं-वनस्पतिभ्यः खमन्ततो होमचतुष्टयं स्थात् ॥३५७॥ 

विनायकादीव्यादिशब्दो विनायक्पूजाहोमप्राथम्यप्रदशनार्थः । पाठक्रमेरीव पूर्वभावे ल्पे 

श्रादिपदोपादानं प्रहपूजादोमयो विनायकपूजाहोमपूर्वकत्वप्रद शनार्थम् । 

जप्यानि सूक्तानि तथेव चैषामनुकमेणौव यथाखरूपम् । 

होमावसाने कृततूयंनादो* गुरु हीत्वा वलिपुष्पधपम् । 

यथासकूपर यथावेदम् । तेन ॒पूजितदेवानां* मध्ये यस्मिन् बेदे येषां सूणक्कमस्ति 

तद्रेदिनां तत्सूक्कजपः कतव्य: ; न तु सर्वेषां, स्वल सूङ्कासम्भवात् । 

९ द्मभ्यय॑येह्लोकपतीन् क्रमेण मन्तेरमी भिर्यजमानयुङ्कः ॥३८॥ 

एष्येहि सवामरसिद्धसाध्यैरभिष्टुतो वञ्जधरामरेश । 

संकी ज्यमानोऽप्सरष्ां गणोन रत्ताध्वरं नो भगवन्नमस्ते ॥२६॥ 

ॐ इन्द्राय नमः । 

एदयेहि सवमरहम्यवाह सुनिप्रवीरैरभितोऽभिजुष्ट० । 
तेजोवता लोकगणोन सादं [ममाध्वरं पाहि ]"° कतरे नमस्ते ॥४०॥ 

1 4 8०१ 7. 0. बेदाङ्ग० 6 {. 0. भ४पत5 न्त्तुक्ष० ९7९6 87 
2 1. 0. सतृपख्ित 0170118 तड दिनां ] ४8६ नृण. 
23 1. 0. भ्प्रतिपादना्थैः 7 ॥ सवैः 

4 1. 0. न्नादं 8 [. 0. बाडेर 
© ॥ °ङ्बतानां 9 4 नानामरेर्चित दौप्तेजः 

10 ^ ममान" रख 
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1 ^ °गुभामराश्, 1. 0), 4 1 
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२ 1. 0. नँशताय 6 1 

दानसागर 

ॐ शअप्रये नमः । । 

एष्येहि वैवखत धर्मराज सर्वामरेरचिंत धर्ममूते । 

श्ुभाशुभानन्दशुचामधीशः शिवाय नः पाहि मखं नमस्ते ॥४१॥ 

ॐ» यमाय नमः। 

एष्येहि र्लोगण-नायकस्त्यं विशालपेतालपिशाचसंचैः । 

ममाध्वरं पाहि शुभाधिनाथ लोकेश्वरस्त्वं भगवन्नमस्ते ॥४२॥ 

ॐ °निश् तये नमः । 

एष्येहि यादोगण-वारिधीनां गरोन पजेन्य सहाप्सरोभिः । 

विद्याधरेन्दरामरगीयमान पादि त्वमस्मान् भगवन्नमस्ते ॥४३॥ 

ॐ वर्णाय नमः । 

एषि यत्न “ मम रदणाय मरगाधिशूढः सह सिद्संधैः । 

प्राणाधिपः कालकवेः सहाय गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥४४॥ 

ॐ वायवे नमः । 

एष्येहि यक्षे श्र यन्ञरक्तां विधत्ख नक्ततगणोन सार्धम् । 

सर्वौषधीभिः पितृभिः सदेव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥४५॥ 

ॐ सोमाय नमः । 

एषयेहि विश्वेश्वर नल्लिशूलकपाल-खट् ङ्गवरेणः सार्धम् । 

लोकेश यज्ञे श्वर यक्तसिद्धेथ गृहाण पूजां भगवत्नमस्ते ॥४६।, 

ॐ ईशानाय नमः । 

एष्येहि पातालधराधरेन्द्र नागाङ्गना-किन्नर-गीयमान। 

यक्तोरगेन्दामरलोकसाद्धंमनन्त रक्ाध्वरमस्मदीयम् ॥४५॥ 

ॐ श्रनन्ताय नमः । 

एषटेहि विश्वाधिपते सुनीन््रलोकेन साद्धं पितृदेवताभिः । 

विशाध्वरं नः सततं शिवाय [पितामह त्वं |“ भगवन्नस्ते ॥४८॥ 

3 1. 0. बारिषानां 



तु लापुरुषमडहादानम् ५७९ 

ॐ ब्रह्मणो नमः । 

'तेलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 

गह्मविष्णुशिवेः सादं र्लं कुर्वन्तु तानि मे ॥४६॥ 

देवदानवगन्धवां यच्षराद्घसपश्रगाः। 
ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च । 

स्वे ममाध्वरे रक्तां प्रकुर्वन्तु मुदान्विताः ॥५०॥ 

इत्यावाद्य रान् दयादत्विगभ्यो हेमभूषणम् । 

श्रावाष्येति गवेलोकयस्थभतान्यावादनपूर्वकं पूज यित्वेदयर्थः । 

कुर्डलानि च हैमानि सूल्लाशि कटकानि" च । 

तथाङ्लोयं चित्ताणि वासांसि शयनानि चः ॥५१॥ 

दविगुणं गुरवे दाद् भूषणाच्छादनादिकम् । 

जपेयुः शान्तिकाध्यायं "जापकाः सर्वतोदिशम् ॥५२॥ 

शार्तिकाध्याय'मिति श्रीयते शलयध्यायः; [ तेन यो यख्य ]' वेदस्य शान्तित्वेन 

प्रसिद्धो "मन्तसन्दर्भः, स तस शान्तिकाध्यायः, सर्वत वेदे श्रप्यायम्यवहाराभावात् । 

उपोषितास्ततः सवे कृत्वेवमधिवासनम् । 

श्मादावन्ते च मध्ये च कुयौद् ब्राह्मणषाचनम् ॥५३॥ 

उपोषितास्तत हति पूर्वदिनङृतोपवासाः, ततोऽपरदिने ; एवं करमेण ॒होमादिमध्यखस्ति- 

वाचनान्तेनाधिवासनं कुर्युरिलयर्थः'° । आदावन्ते च मध्ये चेति मर्डपारम्भेऽधिवासन- 

समाप्तौ दानसमाप्तौ"" च । 

ततो मङ्गलशब्देन ज्ञापितो द्विजपुङ्गवः! । 

तिः प्रदक्तिणामाश्रलय गृही तकुद्ुमाललिः । 

ज्ञापितः ऊुरुडसमीपस्थघटचतुष्टयजलेन, घटानां भूषणे तरोपयुक्तद्रग्यमध्यपरितत्वेन जानाथ 

मेवोपादानं यतः | 

=== ---- ~~--- ¬ ---*----~-~~-~~ 
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दानसागर 

शुक्कमाल्याम्बरो भूत्वा तां वुलामभिमन्तयेत् ॥५४॥। 

नमस्ते सवंदेवानां शङ्कस्त्वं शक्किमास्थिता । 

साच्तिभुता जगद्धाती" निर्मिता विश्वयोनिना ॥५५॥ 

एकतः सव॑सल्यानि तथाऽ्नरृतशतानिः च । 

धमोधर्मङृतां मध्ये स्थापिताऽसि जगद्धिते ॥५६॥ 

तवं तुले सर्वभूतानां प्रमाणमिह कीर्तिता । 

मां तोलयन्ती संसारदुद्धरख नमोऽस्तु ते ॥५५॥ 

ओ ऽसो तत्वाधिपो देवः पुरुषः पश्चविंशकः । 

सं एवाधिष्टितो देवि त्वयि तस्मान्नमोऽस्तु ते ॥५८॥ 

नमी नमस्ते गोविन्द तुलापुरुषसंक्ञक । 

त्वं हैरे तारयस्वास्मानस्मात् संसारसागरात् ॥५६॥ 

पुरयं कालमथासाय कृत्वेवमधिवासनमः । 

पुनः प्रदक्तिणं कृत्वा तां तुलामारुहेद् बधः ॥६०॥ 

पुर्यं कालं यजमानावकूलं लप्रमिदयर्थः। 

सखड गचंमेकवची सवौभरणभुषितः । 

धर्मराजमधादाय हैमं सूर्येण संयुतम् । 

कराभ्यां “बद्धमुषटिभ्यामास्ते पश्यन् हरेमुं खम् ॥६१। 

हरेमुलमिति तुलामध्यनिवेशितश्चवणंहरिप्रतिमामुखम् । 
ततोऽपरे तुलाभागे न्यसेयुद्धिंजपुङ्गवाः । 

साम्यादभ्यधिकं यावत् काश्चनश्चा तिनिर्मलम् ॥६२॥ 

पुश्टिकामस्तु कुर्वीत भूमिसं्थं नरेश्वर । 

तणमात्र ततः स्थित्वा पुनरेतदु दीरयेत् ॥६३॥ 

नमस्ते सवभूतानां साक्षिभूते सनातनि । 

पितामहेन देवि त्वं निमिता परमेष्ठिना ॥६४॥ 

त्वया धतं जगत् सवं सहस्थावरअङ्गमम् । 

सबेभूतात्मभूतस्ये नमस्ते विश्वङ्पिशि ॥६५॥ 

1 4 शनन्खाना 3 4 ज्ञल्वाधिवाखन पुनः 
2 ^ 9००1. 0. भूतबलानि 4 4 चेदु 



वुलापुरुषमहादानम् ७६ 

ततोऽवतीयं गुरवे पूवंमधं निवेदयेत् । 

[ऋतिविग्भ्योऽपरम्धंन्तु दयादुद कपूवं कम् ॥६६॥ 

१पू मधं निवेदयेत् शधं प्रथमं निवेदयेदिलयर्थः । 

गुरवे प्रामरन्नानि ऋत्विग्भ्यश्च निवेदयेत् । ] 

प्राप्य तेषामनुक्षां वाः तथाऽन्येभ्योऽपि दापयेत् ॥६५।। 

अन्येभ्योऽपि ब्राह्मणेभ्य एव । 

दीनानाथविरिष्टादीन्. पूजयेद् ब्राह्मणैः सह ॥६८॥ 

ततसमयोपत्थितदीनानाथविशि्टब्राह्मणान् पूजयेदिति बोदम्यम् । 

। न चिरं धारयेद् गेहे देम सप्रो्तितं बधः । 

तिषएद् भयावहं यस्माच्छौकम्याधिकरं वृणाम् । 

सप्रो्तितमुतख््टम् । 

शीघ्र परस्वीकरणाच्छं यः प्राप्रोति पुष्कलम् ॥६६॥ 

श्रनेन विधिना यस्तु तुलापुक्षषमा चरेत् । 

प्रतिलोकाधिपस्थाने प्रतिमन्वन्तरं वसेत् ॥५०॥। 

विमानेनाकवर्ेन किङ्किणी जालमालिना । 

पूज्यमानोऽप्सरोभिश्च ततो विष्णपुरं व्रजेत् । 

कल्पकोटिशतं यावत् तस्मिज्ञा के महीयते ॥७१॥ 

कर्मत्तयादिह पुनभुंवि राजराजो 

भूपालमौलिमणिरजितपादपीठः । 

भ्रद्धान्वितो भवति यद्गसहस्रयाजी 

दीप्तप्रतापजितसर्वमही पलोकः ॥७२॥ 

यो दीयमानमपि पश्यति भक्तियुङ्कः 

कालान्तरे स्मरति वाचयतीह लोके । 

यो वा "णोति पठतीन्दसमानरूपः 

प्राप्रोति “धाम स पुरन्दरदेवजुष्टम् ॥७३॥ 

1 1. 0. पष्य निगेषयेत् 8 1. 0. ०मनुजाख 
2 & 01701४8 ६९ ४८४९९ एग 4 4 बाखवपुरं परेवनु्ट" ; 1, 0. बामन 
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० दानसागरः 

[ अथ प्रयोगः। प्रथमदिनरङूलयम् । ]' . 

श्रत यजमानः समुपजातद्रलपुरुषमहादानेच्ः प्रथमः विष्णुशिषविनायक्रानां पूजां 

गन्धपुष्पादिसामभ्रीवल्ननैवेधानि ब्राह्मणार्चनार्थं गन्धमाल्यसामप्रीवस्ताणि श्रद्धिशराद्धसामरं 

°स्वस्िवाचनाथ गन्धमालयसामभीं सपरटोकवासोयुगललयं सुवणं तोलक्रत्रयन्च तीथोदिषु परि- 

शोधितायां भूमौ चतुर्भदमरुडपधटना्थं॑स्तम्भवंशचालादिकं वेदोकुरुडघटनार्थगमिष्टक चृणेचच 

कुर्डपारश्वव्थापनाथं कुम्भचतुश्यमृत्विजामश्टावासनानि होमार्थमश्टौ शोभनताग्रपात्ताशि 

१ख वचतुष्टयं शत्र कववुषटयं तिलान् धृतश्च कुशं यथोप योगेध्मसमिदभिज्वालनकरा्ठ- 

[धृपपुष्पादिसामग्र ] वेदीस्थदेवपूजाथं [दापश्ाशतं वच्नाणि"] पृजोचितसामग्रीश्च ब्रह्मशिवे. 

विष्णुप्रतिमातयं मरुडपचालोपरि पूवोदिदिन्तु दानाथै' पीतरङ्गकृष्णा तिकृष्णाश्वं तङृष्णद रितपच्च- | 

वशश्च तर्का दश पताकाः चालमध्यारोपणाथं किङ्किणीयुक्तयुतङ्ृ् ध्वजं द्वारचतुशटया- 

लङ्करणाथं अक्लोडुम्बराश्वत्थवरानां* तोर एचतुषटयं मन्मयान् शोभनानष्टौ कुम्भान् कुम्भ- 
मरडनार्थ' पुष्पमाल्यसामप्रीचन्दनवल्नरन्रानि तद्धपनार्थ गुग गुलु कुम्भपूरणार्थः तीथ 

जल "°सालपुतज्ीवचन्दनदेवदार्गाम्भारी विर्व ' 'कदम्बबकुलानामन्यतमस्य सारदारुणा 

निर्मितं सप्तदस्तोच्ितं दढम् ऋजु उपरि दस्तमेकं परिलयज्य कृतच्किद' स्तम्भद्वयं तदारमयी- 

मेव तुलाधारणसमथी मध्यस्थितकटकामर्गलां तदासमयीं चतुदस्तायतां दशाङ्गलप्रस्तारां 

चतुरस्रं मध्यार्पितधारणसमर्थः*बडिशाकृतिलोहां मध्ये प्रान्तद्रये च॒ खवणंपत्तवे्ितां 

पार््वद्रयस्थलोहपाशद्रयलम्बमान"डखलाष्टकनिबद्धाधंपष्र्यां वलां तदलङ्करणार्थः माल्य- 

सामभ्रीं चन्दनः मौक्षिकप्रबालमालाश्न' तुलामध्यल्थापनार्थः सुवणंपत्रनिमितां'* विष्णु 

प्रतिमां चकलिखनार्थः पश्व्रणतणएड़नगुरिडकां चकालङ्करणा्थ' '्पुष्पादिसास्री तुलाया 

उर््वष्थापनार्थः पञ्चवणं चन्द्रातपः ` °तद्रन्धनार्थः फलपुष्पसामप्रीश्च "गगुरोरर्चनार्थः 

(क 4 छात् [, 0. ०11४ धा€ ०८५८. 9 1. 0. ग्वटान् 

४६६९ [प्ण 10 1. 0. भाल 

2 1. 0 खलिक° 11 1. 0. ०कदम्बाञ्चनानाम् 
3 1, 0. °मिरकाबषेश्च 12 [. 0. बच्निथ।० 
4 [. 0. ऋ 13 1. 0. ०माखा 

5 {. 0. विष्टर० 14 1. 0. यन्लनिर्धित० 
6 {. 0. यौगसभमिद० 15 1. 0. पर्ाजेनसामयौ 
7 > 80१ 1. 0. ग्न्यज्ननादिसामयौ 16 {. 0. वदश्च॑नाये 
8 ^ विखदि 17 [. 0. गुरोग्येरष्ा 



प्रथमदिनकृतम् ८१ 

श्वेत" सपटीक्वासोयुग' यथेष्टवणंधरि तकुरडलद्रयं दहैमयन्नोपवी तद्ेयूरकरटाभरणानि च 
ऋत्विजां करणार्थम् षर सितानि सपटीक्त्रासोयुयानि यथेष्टञवर्णाषरितान्य्ौ [कुरुडल- 

युगानि अष्टौ |" हेमयन्नसूलाणि अष्टावङ्गदानि अष्टौ करठाभरणानि च जापक्ानाश्च वरणार्थ- 

मभिमतसुवरंघरिताङ्गरीयकचतुष्टयं वल्नस्थानचतुषटयल्, गुरोः तविजान्न मधुपकंसामग्री ; 

"लोक्पालावाहनार्थ' पुष्पधुपादीनि बवलयर्थ' म।षभक्क-'वलि सामग्रीम् ; ऋतिविगभ्योऽधिवासन- 

दक्िणार्थमभिमतषुवणं कृ तकुगडलयु गाषटक-है मयनज्ञसुत्राष्टक-है मकटका [ शका | क्री याष्टकानि, 
अष्टौ नानावणंवल्ल-स्थानानि, अष पटीक्रम्ब्रलोपधानसहिताः शय्याः ; गुरवे दानार्थमेकत्विग- 

देयसामग्रीतो द्विगुणद्रव्यघटितां कृणडलयुगादिसामर्प्री, द्विगुणसपटीक्वल्न', द्विगुणद्रव्यर चि- 

तामुक्तकूपां शय्यां ; मध्यखस्तिवाचनाथं सपटीक्वासोयुगवयं सुवणेतोलक्त्रयष्* ; माङ्गल्यार्थ 

"वायादिसामप्रीम् ; श्रात्ममरडनाथैः यथे््माभरणानि, धारणार्थं" खङ्ग ' "चर्ममयढाल' स्रा- 

दञ्च, दस्तद्वयधारणार्थमभिमतसुवण।-घरिते धभंराज-सूरयप्रतिमे, श्रात्मतुलनार्थ' निर्मलं 

सुवणं , गुग्रेत्विग भ्यो दक्तिणा्थंमभिमतोतपत्तियोग्यां भूमिं यथेष्ट रलानि च; जापकद्ति- 

णार्थः सुवणं ; दीनानाथादित्प॑णार्थ' 1" यथेष्ट" तर्ड्नान् कपदंकञन ; ` ग्शोषव्राह्मणततयवा च- 

नाथं सपटीक्व्लयुगतयं सुवणं॑तोलक्तयञ्च'" उत्पाद्य, मम्भरतसम्भारोऽ[यनाथक्क- 

समया ]1+नामन्यतमस्य पूर्व॑तरदिने कृतनिव्यो घटिकायिक्रप्रदरतमे हरिष्य' भुक्ता ऽऽचम्य, शुचौ 

देशे उपविश्य पादौ प्रत्ताल्याऽऽचम्य, प्राइमुख उदडमुखो वा कृतान्नलिः--ॐतूर्यसोमयम- 

कालपञ्चभूतानि मतस्यपुराणोक्त-तुलापुकुषमहादानकम॑क्तं श्रो मयोपवासः करतैग्य इति 
निवेदनः कृत्वा, "गृही तोदकपूणं ताग्रपाल उददमुखः सङ्कल्य" कुर्यान । 

तद् यथा--ञमतम्यपुराणोक्क-तुलापुरुष -महादानकमं कत" श्वोऽहमुपवासः करिष्ये । 

एवं गुकेत्विग जापका प्रपि सङ्कल्पः कुय्; । तत्र॒ निवेदनसङ्कल्पवाक्ष्ययोयेथाक्रम' वुलापुरुषर- 

महादानकर्मणि गुरुकमं॑क्रतु, [ऋत्विक्कमं कतु, | ' “शान्तिकाध्यायजपकम कर्तुमिति च 

1 [{. 0. 07018 € 7४८{९६८व् 9 [. 0. वाश्चादि० 

70111070 10 1. 0. चनैमयार्नुन' 
2२ {. (0). ४११8 नव 1९€1€ 11 [. 0. यचेच्छ 

1. 0, पृष्पधपी 12 1. 0. गेषे० 

4 [. 0. 001६8 वलि 13 ^ मुववस्थानवयश्च 

9 [. 0. 07118 छत 14 ^ ऽक्रदौना° 
6 [. 0. 0001६४8 {€ 7. %. 158 1. 0. गडौतोदपृषे 

प {. 0. 8११8 प्र 0€1€ 16 1. 0. ०0101४8 ६८€ 18८८१६५ 

8 ^ सुबष्दस्थामवयस्च जणा 
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८२ दानसागर 

विषः । एवं सवेष्व वत्वमारामहादानेषं ठलापुषपदस्थाने हिरर्यगभादिषदः अन्तिप्य 

निषेदन-सङ्कल्थौ कर्तम्यौ । एतावतैव सवेषां वयमाण-महादानानां वाक्यानि सम्पद्यन्ते, 

श्रतस्तेषु न गलिलितव्यानि । 

[ दितीयादनकत्यम्। |“ 

ततोऽपरदिने यजमानः कृतनित्यक्रियः ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ उपापतये ममः, ॐ 

बिनायकाथ नमः ईति वन्नादिना सम्पूज्य, भगवन् गोविन्द, भगवन्मुमापते, भगवन् 

विनायक, तुलापुरुष-महादानमखो मया कतेग्यः, स निर्विघ्र' भवत्प्रसादात् सम्पयताम् 

इत्याशास्य प्रणम्य, श्रभिमतसंछ्यत्राह्मणान् बल्नादिभिरभ्यन्यं तुलापुरुषमहादानमणखो मया 

कतेव्यः, तद्भवन्तो मामनुजानन्तु इति वदेत् । ततस्ते क्रियतामिति “सहषं ब्रयुः । ततो 

यजमानो गृहीतोदक“पूणेताभ्नपात उददमुखः सङ्कल्प" कुयौत् । तदयथा ॐ मतस्यपुराशोक्क 

-- तुलापुरुष-महादानकमौदहं करिष्ये। ततो यथाविधि सगणाधिपमातृपूजापूर्वकः तरदिश्नाद 

कृत्वा, ब्राह्मणलय' वक्लक्राञ्चनादिभिरभ्यच्य, तुलापुरषमहादानक्मेशि पुण्याहं भवन्तो 

बृवन्त्विति वदेत् । 'पुरयाहमिति तेलजिः प्रतयेकमुक्ते, खस्ति भवन्तो ब्रुवन्त्विति वदेत् । 

तेश्च 'त्रिः खस्तीदयक्ते, ऋद्धि भवन्तो व्रवन्त्विति वदेत । ते च प्रत्येकम् ऋध्यतामिति वित्र शयुः । 

श्रतापि सर्वेष्वेव महादानेषु देवताब्राह्मणानुज्ञाःभ्य्च॑नदानसङकल्प-*"पुख्याहवाचनेषु तुला- 

पुरुषपदस्थाने तत्तन्महादाननामप्रक्तेपः कर्तव्यः, ततः पूवैशोधितायां भुमौ खहस्तेनोभयतः 

षोड़शारन्निमातं द्रादशदस्तं दशहस्तं वा चतुभद्रानन"मरडपं कारयेत् । तन्मध्ये सप्तसा 

[पञ्चहस्तां वा]"' वेदीः कारयेत् । तस्यश्वतुर्दिशं चत्वारि दस्तश्रमाणानि ""हस्तनिन्रानि 

चदुरस्ञाणि ` “सुरूपाणि विस्तारो '"च्छूयचतुरक्गलपूवोत्तरकोणावनत-सवं' [समे "कदेशमेखला 

1 7. 0. लिङ्ितानि, 4 लिद्ितन्यः 9५ 1. 0. 870 4 °भद्रास्चन० 

2 {. 0. भणत 4 ना (16 1४ 10 1. (0. 0018 11 

०१६९६९१ 0० 11 ^+ इस्तानिखानि, 1. 0. इस्तबिडत 
५ ^ सल 1२ 1. 0.87 4 खद्पाधि 

4 1. 0. 0111118 क 158 1. 0, न्य 
6 [. 0. ४03 ॐ 1616 14 ^ ०118 ६0€ 0786} €(€ ०- 
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¶ ब. 0. ०11४8 भ्व 18 7. 0. सभेक० 

8 1. 0. प्रश्माहानि बाच्नेषु 



द्वितीयदिनङ्लयम् न्ह 

युतानि वितस्ति ]दीष -सप्ताह्ृलप्ररार-कूमंष््ठो्तमध्याङ्गलोच्छित [ पश्रान्त-गजोषठ }संदश- 

दीष "[प्रणाल्योदो र] योनियुतानि पाश्वस्थागप्रपञ्ञव-पिहितसुखेकेक-पु णो कुम्भानि होत्- 
ब्रह्मोपवेशनाथंमासनद्रयद्रययुतानि होमाय ष्रताक्कतिल-स्थापनाथं प्रणीतास्थापनार्थ्न शोभन- 
ताम्र .पलिद्वयद्रययुतानि प्रत्येकं ल्.कलच वसदितानि ब्रह्मोपवेशनार्थमेकेक-°विष्टरयुतानि गपाश्व॑- 
ग्थापिततिल-षत-धप-पुष्यसाममग्री-कुश-यभासम्भव°समिदभिज्वालनार्थेन्धनादीनि ग्कुरङ्ानि 

कारयेत् । 

वेथा ईशानकोरो च।परां सवंतोहस्तपरिमितां चतुरलरां वक्यमाशाविनायकादिदेवार्चनाय 
वेदी" कारयेत् । मण्डपचाल्लोपरि ' ०पूवस्यां '1[पीताम्, श्रमे य्यां रकां, याम्या] ङष्णा, 

ने त्ामतिकृष्णा", वाश्रयां सितां, 1 भ्वायव्यां कृष्णाम्, उत्तरस्यां ह रिताम्, णेशान्यां 

पवा, 1 ऽनिश्र तिवरुणयोमेध्ये 1 *श्वेताम्,  ऽइन्दे शानयोर्म॑ध्ये लोहितां पताका, 
मर्डपमध्यभागोपरि च किङ्किणोयुक्त "° ध्वजं दयात् । 

मरडपद्वरेषु प्रवादिकमेण ्रक्लोडम्बराश्त्थवटानाम्, श्रश्त्थोडम्बरश्र्ञक्तटानां वा तोरश- 

चतुष्टयम् ; द्वारपाश्वंद्रयेषु च पुष्पमालालङ्कतं । “चन्दन्रोक्ितं '“धृपितं बह्लवेषटितप्रोषेम् 

श्रभिमतपश्च ' °रन्नगभं पृणंकुम्भद्रयद्रयं दयात् । 

एतच तवेमहा ° ०दानसाधारणम् । 

‡ । | ततः प्रधानववेदोमध्ये हस्तद्रयमित-खातद्रयं कृत्वा, तत्न ° यथोक्क' तोरणमारोध्य, 

ततोक्क ° “प्रकारघरितां तुलामवलम्ग्य, पुष्पमाला +भिश्वन्दनेन समुक्काप्रवालमालय। 

न -“~-= -~-----~ ~~~ 

1 ^ पान्त गजौष 1. [. (). मेर लिवसगायो मध्ये, ^ निकति 
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1 दानसागर 

चालङ्क्यात् । त॒लातलभागमध्ये यथोक्ृविष्णु[प्रतिमां पृष्टनिहित]-गुग गुलुपिरडां 

रं । तुलोपरि च णथोक्क' बहुफलयुष्पमालं चन्द्रातपं वितल बध्रीयात् । 

तुलाधोभूभागे ? [यथोक्ष' *चक्र' लिखित्वा? पुष्पेरवकिरेत् । 

एवं सर्वमनुषएानं कृता,] गुरमृतिजो जापकरश्च वरणार्थोपकल्पितवज्ञालङ्कारेयं ऽथायथः 

मभ्यच्य, प्रथमं गुरु दक्तिणजानुनि विधय भवश्येत् । शव्रयामुक9सगोतम् श्रमुक 
वेदामुक ' ०शाखाध्यायिनम् अमुक्रदेवशममाणम् श्रस्मिस्तुलापुरषमहादानक्र्मणि गुरकम करतु 

त्वामहं इणे । "अश्ृतोऽस्मीति 1 9प्रतिवचनम् । ततो यजमानो 1 [यथाविहितं कमं 

कुविंति वदेत् ¡ ॐ यथाज्ञानं करवाणीति ] गुखः । ऋत्विगजापकानां'“ वरणे वर शवाक्ये 

गुरुकमै कतु.मिति स्थाने ` *ऋत्वि्कर्म "कतु शान्तिकाध्यायजपकमे कतुमिति यथाक्रमं 
निवेशो विशेषः । तनो गुरवे ऋत्विगभ्यो ` 'जापकेभ्यश्च यथाशाखं मधुपकं दयात् । 

\°ततो गुरृत्विग यजमानजापक्रा उपवसेयुः । एतदपि चन्द्रातपबन्धनायुपवासान्तं 
कर्मं सर्वेमहादानस्ताधारणम् । ° ०[वरणवाक्ये तु ] तुलापुरुषपदस्थाने तत्तन्महादानपद्प्रतेपः 

क्ष्यः | 

21 ततीयदिनङ्व्यम् । 

° 9 [श्रपरेयुश्च कृतनिःत्यं ] पूवदिकुरडेषु ऋग.यजुःसामाथर्वे ° क्रमेण एको होता * "परो 

ब्ह्मंति ब्राह्मणद्रयं नियुक्र ° ऽसखखगृह्योक्कविधिना शअरग्न्युपसमाधानं कुर्यात् । जापक्राध 
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तृतोयदिनजतम् । 2, 

ऋग्वेदादि "करमेण पूवीदिद्ररेषूपविश्य शान्तिकाध्यायं जपेयुः । शान्तिकाध्यायश्च “शंन 
इन्द्राम्री भवतामवोभि'रिति पश्चदशचं “शान्तिसृक्कम्रग्बेदे । “ऋचं वाचमि'ति शाम्तिकाध्यायो 

ष्शं नो देवी"--शंन शन्द्राप्री' इतिद्र 

द्रे करिडके, ““सम्मावात' इतथक्, “शान्ता यौ"रिति करिडकेति शान्तिगणोऽथववेदे । 

गुरुश्च कृतनिलयः पूर्वाभिमुखः "कृताघ्यंपातः खल्पवेदिकायाम् उत्तरादिकमेण यवपुष्प- 

सिततर्डलानामन्य'तमेन विनायकादिनवगप्रहपूजाथे' प्रथम दशपुजिकापडक्कि, दशदिक् 

"पालपूजार्थञ्च वेदुधपान्तेषु *खस्दिककमेण दशपुजिकाः, ग्रहपूजा ' "-पदक्कथधो वखश्कपूजाथै 

द्वितीयामष्ट' `-पुलिका-पडटक्कि, ` *[ तदधो द्रादशादिलयपजार्थ' ' “तृतीयां द्रादशपुज्िक्ापरक्ति | 

“यजुर्वेदे । 

. "तद्ध सप्तमरुट्रणपूजार्थ 

कया नधित्त' इति तृधचं सामवेदे । 

चतर्थी सप्तपुजजिकापडक्रि, तदधो ब्रह्मविष्णुशिवानां प्रतिमा 

" 'तयारोपणम्, अ्रकवनस्प्योः पूजार्थ" पुक्ञिकाद्रयच कृत्वा, प्रथमपडुक्तावृत्तरादिक्रमेण एत एत 

सविनायका नवग्रहा इव्यावाष्य--विनायक्मारोपयामि, श्रादिलययमारोपयामि, सोममारोपयामि, 

द्ङ्गारकमारोपयामि, ब॒धमारोपयामि, वरहस्पतिंमारोपयामि, शुकमारोपयामि, शनेधर- 

मारोपयामि, राहुमारोपयामि, केतुमारोपयामि इल्यारोप्य, '*[ एत एत लोकपाला ] इया- 

वाश्य--यथादिक्कमम् इन्द्रमारोपयामि, श्रभिमारोपयामि, यममारोपयामि, निक्र तिमारो- 

पयामि, वरुणमारोपयामि, वायुमारोपयामि, सोममारोपयामि, ईशानमारोपयामि, श्रनन्त- 

मारोपयामि, ब्रह्माणमारोपयामि इदयारोप्य, ' “एत एत वसव इव्यावाद्य, द्वितीयपदक्ता- 

` श्रापमारोपयामि, ध्रुवमारोपयामि, सोममारोपयामि, '*धरमारोपयामि, श्रनिलमारोपयाभमि, 

'*दमनलमारोपयामि, प्रत्युषमारोपयामि, -पप्रभासमारोपयामि इलयारोप्य, एत एत श्रादिल्या 
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८६ द्निक्षागरः 

इलयावाह्च, तृतीयपदङ्गौ--इन्दमारोपयामि, धातारमारोपयामि, भगमारोपयामि, एषश- 

मारोपयामि, मितमारोपयामि, वकश्णमारोपयामि, श्रयंमणमारोपयामि, च्रंशुमारोपयामि, 

~ विवखन्तमारोपयामि, त्वशरमारोपयामि,1[सवितारमारोपयामि, विष्णुमारोपयामि | यारोप्य, 

एत॒ एत मश्द्रणा इत्यावाह्य, चतुर्धपट्क्रो--श्रावहमारोपयामि, प्रव्टमारोपयामि +उद्रह- 

मारोपयामि, सवहमारोपयामि, -विवहमारोपयामि ] “पराकवहमारोपयामि, परिव्हमारो- 

पयामि "इलयारोप्य, एत एत ब्रह्माच्युतेशाकंवनस्पतयः शइदयावाह्य, श्रतिमाक्ये- 

ब्रह्माणमारोपयामि, श्रच्युतमारोपयामि, हैशमारोपयामि इयारोप्य, ततपाश्वंस्थपुज्ञिकाद्रये 

““श्रकेमारोपयामि, वनस्पतिमारोपयामि 1" [इदयारोपयेत् । ततो विनायक्राय ] श्रादियाय 

सोमाय श्रङ्कारकाय बुधाय ब्रहस्पतये शुक्राय शनैश्चराय राहवे केतवे, इन्द्राय श्रम्रये ' भ्यमार् ' , 

'भनिक् तये वरुणाय वायवे सोमाय दशनाय अनन्ताय ब्रह्मणो, '[श्रापाय घ्रूवाय सोमाय 

धराय श्रनिलाय श्रनलाय प्रत्युष्राय प्रभास्ाय, इन्द्राय धाते भगाय पृष्णो मिलाय वशणाय 

भयमूरो श्रंशवे षिवखते तवष्ट ` सविते विष्णवे, श्रावहाय प्रवहाय '°उद्रहायं संवहाय 

विवहाय परावहाय परिवदहाय, ब्रह्मणो, ] श्रच्युताय, ईशाय, अकोय, वनस्पतये इति प्रत्येक- 

मुश्चायं--एतत् पायः नम॒ इति कमादेकेकशः पाद्य" स्व॑भ्यो दत्त्वा, तथा एषोऽर्ध्यो नम 

' इलयध्य, '* [तथैव एतदाचमनीयं नम इवययाचमीयं ] , तथेव ` "एतद्रस्तं नम इति वस्तं, तथव 

एष गन्धो नम इति गन्धं, *“ [ तथेव एतत् पुष नम इति पुष्पं], °' [तथेव एष्र धपो 
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तृतीयदिनकृयम् ५ 

नम इति धपं ], तथैव एष दीपो नम इति दीपं, तथेव एतन्नेवेध' नम इति नैषेय' [ तथेव 

एतत्ताम्बूलं नम इति ताम्बूलं] दयात् । एवं पूजां समापयेत् । 

ततो होतारः प्रतिमन्तमेकात्रत्या भञ्माभ्य एव देवताभ्यो ध्रताक्कतिलाहुतीदं युः । 

तथाच मन्ताः। विनायकसय--ऋग्वेदयजुवंदयोः गणाणां त्वेति, सामवेदे श्रा [तू न]इति, 

अथवेवेदेऽ[गणानां त्वा] “गणपतिमिति। सू्यस्य-छग्वेदयजु्वेदयोः श्रा कृष्णोनेति, 

सामवेदे ([बरमह श्रसोति,] श्रथवेवेदेः आदिद नावेमिति। *सोमस्य-श्रग्वेदे श्रा 

प्यायस्वेति, यजुर्वेदे शमं देवा इति, सामवेदे श्रा प्यायस्वेति, श्रथर्वैवेदे '°यद्राजानृमितिं । 

 ्क्गारक्स्य-ऋग्यजुःस मवेदेषु श्रभिमूरदेति, त्रथर्ववेदे" [त्वया मन्य}हति। वुधस्य- 

ऋग्वेदे श्रमे विवस्वदुषस इति, यजुेंदे उद् बुध्यस्वेति, सामवेदे श्रग्ने विवखदुषस इति, 
अथववेदे ` "दर्शोऽसौति। बृहस्पतेः-ऋग वेदे ब्रृहस्पते परि दीयेति, यजुवद ब्रहस्पते 

 ' *[अरतियदर्यं॑इति,] '“[सामवेदे बृहत्ते परि दीयेति,] ्रथर्ववेदे बरदस्पतिनं इति । 

शुकस्य--ग्वेदे शुकन्ते श्रन्यदिति,'‡ यजुवेदे ! [त्नात् परिश्रुत इति,] सामवेदे शुकन्ते 

प्रन्यदित्ति, श्रथर्वेदे ` येनावपदिति। शनेश्वरस्य--'"ऋग्वजुःसामवेदेषु शक्नो देवी रिति, 

श्रथर्वैवेदे प्राणाय नम इति राहोः ऋग्वेदे क्रया नश्चितन इति, यजुर्वेदे कारडात् 

कारडादिति, सामवेदे कया नधित्त इति, श्रधरववेदे '*राहू राजानमिति। केतोः-केतुं 

कृरवत्निति वेदचतुध्येऽपि। इन्दस्य-ऋग्वेदयजुवंदयोः “"लातारमिन्द्रमिति, सामवेदे 

त्वामिद्धि" हवामह इति, श्रथर्वतेदे “ [इन्द्रस्य बादर इति]। अगने--ऋर्वेदे श्रश्नि दृतं 

~- ->~~------~~~ ~~ --- ~~~ 
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दथ दानत्ागरः 

रणीम इति, यजुेदे त्वं नो श्रगने [तव देवेति,] पामवेदे रमि दूतं रीमहः इति, 

त्रथर्ववेदे श्रगनेर्मन्व ईति । यमस्य-ऋग्ेदे श्रसि यम इति, यजुकेदे१[सुग' नु पन्था- 
मिति,] सामवेदे नके दपरणमिति, श्रधर्ववेदे यमो नो श्गातुमिति। नि्रतेः--छगरेद 

वेत्था हि निक्रतीनौमिति, यजकेदे शश्र्वन्वन्तमयजमानमिति, सामवेदे श्वेत्या हि 

निकर तोनामिति, श्रधर्ववेदे ""त्रपेत एत्विति। वकर्णघ्य-ऋग्वेदे 11|वश्णं वो रिशाद्- 

समिति, ]यजुकेदे "तक्वा यामीति,] सामवेदे धृतवती भुवनानामिति, अथववेदे उदुत्तमं 

वक्णोति। वायोः-ऋग्वेदे वात "श्रा वाततिति,] यजुर्वेदे श्रा “(नो नियुद्धिरिति,| 

सामवेदे वात श्रा वात्विति, श्रथवैवेदे वायोः सवितुरिति। सोमस्य-- ऋग्वेदे , 

'°कुविदङ्ग नमसा ये इति, यनुरवेदे वयं सोमेति, सामव्रेदे सोमं राजानं वरुणमिति, गरथर्ववेदे ५ 

'"[सोदक्रामत् सा वनस्पतीनिति]। '[ईशानस्य-ऋग्वेदे ईशाना `भ्वार्याणामिति, 

यजुर्वेदे तमीशानमिति, सामवेदे" *[्रत्वा सोमस्येति] अथर्ववेदे तस्मे "सर्वेभ्य 

ईंशानस्येति] । “^ श्रनन्तस्य--ऋग्वेदे काडिक्रोः्नाम सर्पं इति, यजुकदे नमोऽस्तुः"सपेभ्य 

इति, सामवेदे यां “सन्ध्यां समधत्त ति, श्रथरवैवेदे[“ऽश्ननन्तं विततमिति|। व्रह्मणः-छग्बेदे 

ब्रह्मा देवानामिति, यजुर्वेदे श्रा ब्रह्मन्निति, सामाथवंणोः ब्रह्मःभ्जज्ञानमिति । वसूनाम्-- 

ऋग्वेदे“ ज्मया श्रत वसवे इति, यजुवेदे वसन्तेन ऋतुनेति, सामवेदे »"[लोकद्रारमिलयायं 

1 1. 0. इति {07 {16 ॥1५८॥६८{€्व् 10 [. (). मोदद्रासस इति शात् ^ 

7071011 म)मक्रामसो वनम्पतिरिति 
2 ^ सामवेदषु 1¶ ^ 7८848 {11८ 078 ८]६€॑ल्वे [का 

3 ^ वगणोम 110 8 11{ध्€ ए€ा०ष 211€1 

4 [. 0. भग्रमयनु, ^ भगरमैन्व 80116 7९ [)6{107 ©{ 11 {1७1 

9 [. (0). सुगन्त॒॒ पन्यासिति धात् ^ 1 [. 0. वापोषामिति 
सुगन्बच्छ[मिति 19 1. (). भ्रभिलाशुवनोम्नामा इति 

0 1. 0. 810 ^ गान्तमिति 20) [. 0. सव्वं इति 

 [. (0. 8०त 4 वणं 21 1. 0. अनन्तस्य ऋस्य 

8 [. (). खन्वत्त०, ^ भरख्धन्न 2 [. 0. 8०4 ^ कालिको 

9 1. 0. वर्णी, ^ व 23 {. 0. नमोस्तुते 

10 1. 0. भापत, ^ पत 24 1. (0. सत्वा, ^ {1€ 6101116 

11 1. 0. बरूश आविशादशमिति 81१ ^ 86016766 &8 पाप त्वां समाधत्तेति 
वर्थ बारिष्णद्मिति 289 1. 0. भधव्यैमिततमिति 

12 ^ तप्तोषभिति 20 1. 0. गजज्ननमिति, 4 ०जननमिति 
13 ^ भाबातु इति 81५ {. 0). वल्िति 27 1. 0. पप्सुया, ^ बष्खया 

14 7. 0. नोनियुतिरिति भात् ^ 28 1, 0. लोकषहाबनिति {07 (16 18 

योषिदहिरिति ९६९६ 00० 
168 4 कविश्त्व गमखाय डति 



तृतीयदिनकृलयम् द६ 

स!म], अथर्ववेदे वसवस्त्वा 1गायतेरोति । श्रादिलयानाम्- ऋरग्वेदयजुवंदयोः इमा गिर 

ग्रादित्येभ्य इति, सामवेदे [तत्वा यामीति], अथर्ववेदे 'उदिष्यदिहीति। मक्ताम्- 

ऋग्वेदे श्राविुन्म" द्भिरिति, यजुर्वेदे -ईदक्ञास इति, सामवेदे गावश्चिद् ^ [घा समन्यव] 

दृति, श्रथर्वैवेदे मरुतां `मन्व इति । ब्रह्मणः- ऋग्वेदे ब्रह्म जज्ञानमिति, यजुर्वेदे श्रा 

ब्रह्मन्निति, सामाथर्वणोः ब्रह्म ज्ञानमिति श्रच्युतस्य- ऋग्वेदे श्रतो देवा इति, यजु- 

वदसामवेदयोः इद विष्णुरिति, श्रथर्ववेदे उरु श्विष्ण इति । ईशस्य- ऋग्वेदे इमा शुदायेति, 

यजुत्दे मा *नस्तोक ईति, सामवेदे आ वो'" राजानमिति, श्रथर्वेदे भवो दिवो भव इति । 

भुरसय-चिलं देवानामिति वेद चतुष्रयेऽपि । वनस्पतेः- ऋग्बेदे श्रव सजा वनस्पत इति, 

यरज्रदे श्रय हिघ्वा'खधितिरिति, सामवेदे नित्यस्तोत्रो वनस्पतिरिति, श्रथवैवेदे 

'२[सोदक्रामत् सा वनस्पतीनिति] । ] एवं ' 'होमं समाप्य, सामवेदव्यतिरिक्ता'“ ऋत्विजो 

यथासम्भवमासामेव देवतानां सूक्तानि जपेयुः । 

तथा च सक्तानि। ऋगरेदे--श्रा लुन इति विनायकमुङ्कः नवर्चम् । श्रादिलयस्य 

श्रादिलयाना, ` [मवसेल्यादि प्रचं | सक्तम् । त्वं सोमप्र' चिक्रित इति सोमस्य तयोविंशतृथच 

सुक्तम् । '"समिधाम्निं “दुव खतेलङ्गारक्स्य ~ लिश यच सक्तम् । ˆˆउद् बुध्यभ्वमिति बुधस्य 

द्वादशं" मृक्कम् । ~“ 'यस्तस्तम्भेति ब्ृदस्पतेरेकादशर्च' मृक्म्। शुकन्ते श्रन्यदिति शुक्रस्य 

चतुष्कं सक्तम् । श्रापो हि ष्ठेत्ति शनश्वरस्य नवर्च' शक्तम् । क्या नधित् इति राहोः 

1 1. (0. शात् ^ गायविगेति 11 1. (). मं 

> {. 0). उन्वथामीति 91त ^ उनुयामिति 12 ५ 21118 1४ 

+ 1. 0. णत् ~^ उदिचटिष्टौति 1; 1. 0). क्र) ^ नुनमिति 
4 1. (). 0नभिरिति, ^ श्राविदा.हडधिग्ति 17 मिमोपरिमव्व {01 {11९ 111८९. 

9 1. (). उटचाख, ^ इहच्तारम 1५५ [00710 

(॥; 1. 0. व्यासमन्धव 1; 1. (). चिकित, ^^ चिविति 

7 1. 0. ध्वज, ^ मन्व 19 [. (). समिधग 

# [. 0. विशो द्नि, .\ विष्ारिति 20 1. (0). दुरस्यते इति। अङ्गारकम्य, 4 

1. 0. नस्तेक व्रनस्यत इन्यद्गयरकम्य 

10 1. (0. धौ 21 ५ विशल्यचं 

11 1. 0. भणते ^ अर्य 2 1. (). उह ध्यास्वति, ^+ खड जम्बमिति 

12 [. 0. मुधितिरिति, ^ अधितिरिनि 2:} ५ ग्रम्तन्भस्तेति, [, (). परयम्तमनम वि 

(च [= (| „ 0. मोद्क्राममो वस्म्यतानिति 

सोमक्रामसमो वनस्यतैरिति 

१२ 



६ दानसागर 

पर्दशा्चं' सुक्तम् । यु्न्ति ब्रभधमिति केतोदं श्च" सृक्तम् । इन्रमिण्ड्ाथिन इति इन्र 
दशर्च' युक्तम् । >| ्रधिः सप्निमिति]) च्रगनेः सर्च" सुक्तम् । परेयिवांतमिति यमस्य 

“पोढ़शर्च" सूक्तम् । यस्यामितानीति नि्तेदश्च' सूक्तम् १मोषु] वर्णेति 

वरणस्य प्र्चचं सक्कम् । वात श्रा वातिति वात्य न्यच" सूक्तम् । कुविदङ्ग* नमसा 
य इति सोमस्य सप्तं सुकम् । शूश्रा नो भद्रा इति '"महेशानस्य दश्च सङ्गम् । | 
" 'खप्रः खप्राधिकरण ' "[इलयनन्तध्य प्च सङ्गम् । ऋज '"रिच्छंस इति ब्रह्मणश्वतुष्कं सङ्गम् । 
''जग्रभूमा त | इति वसूनाम्ट्च' सूङ्गम् । इमा गिर श्रादित्येभथ इलयादिद्यानां सप्तदश 

सक्तम् । मरतो '{ यत्य हि ] क्तये इति ' “मरुतां दशचं सूक्कम्। ऋजुरि'"च्छंस इति 
ब्ह्मणश्तुष्कः सुक्तम् । सदखशीष्रो पुरुष इयच्युतघ्य षोदश सूक्षम् । श्रा `*ते पितरि" 
तीशस्य ' "श्चदशचं सुङ्कम्। चिं देवानामिलयरकंस्य ` “पडचं सङ्गम् । ~ [अरज्ञन्ति 

त्वामध्वर | इति वनस्पतेरेकाः'दशचं सूक्कम् । 

यजुवेदे--श्राश्ुः शिशान दति “शक्रं सूङ्कम्। ““अरस्याजरासं हलयाग्नेयं सूक्तम् । 

ˆ" श्रषाढमिति सौम्यं सुक्तम् । ““रुदाध्यायसूपं रद्र सूङ्कम् । सदखशीरपेति वैष्णवं सूज्ञम् । 
[सामवेदे तु सूङ्कानि न सन्त्येव | “` । 

1 10) 1, (0. शाप ^ नसिङ्गायिन |; 1. (). वायथोरशब्' 
~ ५ भ्र्रिरिति 1५ {. (). शविश्छम, ५ रिषिस 
9 1. (). परेपिवासमिति. ^ परश्पितर- 1 1. (). तो 

मिति 1) ^ पञ्चट्गशस्य ८101८ {119 
+ [. (). षोड 2८) „\ षड्क्ञ 
) ^ यख्यमवानिमि 1 ५ 0115 111८ [18लल॑ल्व् [ना 
0 1.0. गोषु, ^ भोख {1011 
7 «^+ ष्ट - 1. (). कविश्ल्य॒चं 
४ 1. (0. कविदङ्ग, ^ कविद्द्र 2 .\ शाक्त 
0 1. 0). सप्र्चः सूक्ते {07 {1५ [1८ ~+ [. (). अस्याजवाम, ^ अख. 

।९४९५ 0171107 जराम 
160) ^ इशामस्य 2 {. 0. आ्रषाठमिति, ^+ अपांश 
11 ^ स्तरप्रः सप्राधिकरण धात् 1, (). दति 

0111118 खप्रः 0 ^ हद्रध्यायजपं 
1२ ^ 0170113 (]1€ ["४८}६८ल्त् 07. 1 ^ सामवेदे प्रकाद्राश्णान शति 10 वब्रवारुमिति दादट्थयं सूक्र' सोम्यम्। 
1: 1. 0. °बिखुस वंकावौ सहिता विन्णुसूक्रम् | शदसंष्टिता 
14 1. (). जग्टमोन रोद्रः सूक्तम् | 

(नर 

10 ^ यस्याहि भात 1. 0. यसा 



तृती यदिनकृल्यम् ६१ 

श्मथर्ववेदे--' गरापते गणपतिमिति विनायकसूङ्गम् । ग्यद्ाजानमिति सोमसूङ्कम् । 

त्वया “मन्य इति भोमसूङ्गम्। “दर्शोऽसीति `|बुधसृक्तमेक्च॑म्। ग्यामाहूतिमिति 

बृहस्यतिसूङ्कम् । येना“वपदिति शुकसक्तम् । सदखबाहुरिति शनेधरसुक्कम् । "राहू 

राजानमिति) राहोरेकचं सूक्कम् । " " [केतुं कृरुवत्निति| | )1[केतोरेकचं सूक्तम् । ] "न्द्रो 

'-जयातीति इग्दसृक्तम् । अ्रगने ̀  “मन्व इति श्र््िसूक्कम् । ` यमस्य ' "लोकादिति यमसुङ्कम् । 

अपेत एत्विति नि तिसूङ्कम् । उदुत्तमं वक्णोति वरुणतुक्रमेकर्चम् । वायोः सवितुरिति 
वायुसूङ्गम् । श्रा प्यायस्वेति सोमसूङ्गम्। यो" "अपरो रद्र इती ]शानसूङ्कम् । नमोऽस्त 

सपेभ्य इयनन्तपूङ्गम् । ` "्रह्मज्ये्रा इति ब्रह्मूङ्म् । अस्मिन्व वसव इति वसूनां सङ्गम् । 

> ् रायं गौरिलयादिल्यानां) सृक्कम् । मरुता. *"मन्व इति मरतां सूक्तम् । ब्रह्म “ जज्ञान 
भिति क्तौ ब्रह्मसूक्तम् । ‡‡उदह विष्णो इयच्युतस्य' सुक्कमेकच॑म् । »'[भवाशवौ मन्त्र 

वामितीशसूङ्कम् । ] यस्येदमा ““रज इलयकंसूक्कम् । ५ वस्तिष्ठेति वनस्पतिसुङ्तम् । 

एवं सूक्कजपानन्तरं सवैरत्विजो ० ([यथायथ' होमशेषं] समापयेयुः । ततो गुरुः कृत- 

1 [. 0. 01118 1 16; 1. (). लोक्रा दति ; ^ लोक दति 
¬ ५ यताजानमिति 17 1. (). बद्रौ अरग्रावितिं ६1त् ^\ 

+ [. (). मन्यो; + मान्या ङ्टरा अयाविति 

4 ^ यशोसौति {> {. (). बद्मल्य०, ^ ब्र्मा° 
9 ^ 018 1116 ८०9 लरलाल्त् [01 19 1. (). रायकज्ञोरिल्याटिल्यानां 1.1 

1101 1€1८ 97 16\\त3 80116 ^ अयङ्क)रियाटिल्यानां 

70711071 01 1६४ 11{{16 )न०्४. „() [. (). मधं ; ^ मनि 

(८ [. ()., बभसूक्र 1 1०६४1 [. (). तात् ^ यज्ान- 

7 1. 0. आद्तिमिति मिति 
$+ {. 0. "वदिति 22 [. (). तवो ; ^ उयो 
9 1. (0). राजानमि ५} दव्यचयत 

10 [{, (2. ग11{8 {11५ 11:16}:6- 4 [. 0. भवकेश्रत्यौ मनवेवाश्मि वंश 
६९५ [0171100 सक्र ५५१ ^+ भवाकथ्राटवं म्मधै 

11 [. 0. 07118 {116 [८५८{६८।ल्प् उ1श्मिति दूश्रसूक्र {07 {11€ 70९. 

0071101 [६९६९५ [0711011 
12 ^ इदन्द्र 2) {30६1 [. 0. णात् ^+ ब्ज 
19 0) [. (0. कात् +^ यजातौति 2८ 1. 0). त्रुव 
14 1. 0). मन्व, 27 ^ यथचामश्रषं 
19) \ यम 



६२ दानेसागर्ः 

निल्ययजमानकदितः" पुष्पधृपौ माषभक्रबदाय, तू्यषु नदत मरडपाद् बहिनि्गय, खख. 

दिकृकमेण इन्द्रादिलोकपालान् ्रत्येकभमेद्यदीयावुङ्ृमन्तेरावाह्य, ्वाहनानन्तरमेव *ॐ 

इन्द्राय नम इलया दि-प्रणवादिनमोऽन्तश्वनाममन्वैः प्रत्येकं सम्पूञ्थ, तथेव प्रत्येकं वहि दयात् । 

धतत शुचिस्थाने मरडलिकाः कत्वा, तेलोक्ये यानि भूतानीदादीनि पठित्वा, 

तरेलोकयस्येभ्यः '[्थावरेभ्यो भूतेभ्यो ] नमः, तेलोक्यस्येभ्यश्वरेभयो भूतेभ्यो नमः ], 

ब्रह्मे नमः, विष्णवे नमः, शिवाय नमः, देवेभ्यो नमः, दानवेभ्ग्रो नमः, गन्धर्व्यो नमः, 

यत्तेभ्य नमः, राक्तसेभयो नमः, पत्रगेभ्यो नमः, ऋषिभ्यो नमः, मनुभ्यो नमः, देवमातृभ्यो 

नमः, इतिं प्रत्येक्र सम्पूज्य, माप्रभङ्गवलि दयात् । 

^तेत ऋत्विग म्यो हेमकृरडलपसूतकटकङ्गुरीयङाणि "विचित्राणि वासांसि शय्याः, एकं 

तिविंग देया ० 11द्विगुणद्रव्यधवरितां कृर्डलादिसामर््री, द्विगुणं वस्तं, द्विगुणदव्यक्ताश्च 

शय्यां गुरवे दथात्। तद् यथा--ॐ अरयामुकामुक्रसगोतेभ्यः अ्रमुकामुकवेदामुकामुकशासला- 

ध्यायिभ्यः त्रमुकरामुक्रदेवशर्मभ्यो युष्मभ्यं कृतेतदधिवासनकर्मप्रतिष्राथ दक्लिणां यथायथमेतानि 

देमकुण्डलयुग"-यज्ञोपवो त-कटकाङ्करीयकाणि, '* [एतानि विचिल् | -वल्लाशि, एताश्च शय्या 

द्दानि। ब्राह्मणाः खल्तोति त्र.युः। ततः प्रथमलिखितक्रमेण ब्राह्मणतयं पुरुयादादिवाचर 

कारयेत् । 

7तद्पि ऋतिविगुपवेशनादि-मध्यत्राह्मणवाचनान्तं कर्म॒सर्वमदहादानसाधारणम्। तत 

ऋत्विजो मङ्गलगीतवाय' --घोष्रेषु सत्सु '"खलकृणएटसमोपश्यकुम्भचतुष्य जलेन यजमानं 

ज्ञापयेयुः । 

ततो यजमानः शुक्कमाल्यवक्नपरः पृष्पाक्नलिमादाय तुलां लिः प्रदक्लिणीकलय, नमस्त 

ज~ ~ 

1 [{, (). क्रतनितल्ययनमानसद्दित .\ > # भतः शचिक्नाता 

क्रतनिल्यो चजमानसदित ) ^ चितानि 
„ 1. (). गमह्योदौोल्यादयक्र- :1111} .\ 1) ५ 01118 च 

०मिन्दादुयक्र 11 ५ हडधि “दहि 

;} 1. (0) 0111118 ॐ 1२ ५ न्क्लतां 

+ [क 1.6) , पात .\ अतः 1; ५ श्युत 
) 101] [{. (). प्फपात ^ मनानि 11 [. (0). च चित 

दल्यदि 1; {. (). ५पप१8 मौत }\€1€ 
(; ^ स्थानेभाो 10 1. 0. कुश्च शप् 4 मस॒म्बकृ्टु 

7 [{. (). णा1{5 1] 1९. 107 स्वस्वकुण्ड 

1€॥ 0७, + त्रेलोषस्यंभयो 17 ~ प्पप्उ अदधमनाः ५11९7 यजमान, 

भूनैभो नमः 



तृतोयदिनकृयम् ६३ 

इलयादिभिरसष्मात् "| संसारसागरादियन्त-]मन्तेरामनत्य, पृष्पाज्ञलिनाचयेत् । ततः पुन 

रपि तुलां प्रदक्तिणोङृय, खड गचर्मः-क्वचधरो "पृतसर्वालक्कारो 'वामदक्तिणकमेण करदय- 

धृतर्भृहेमधर्मराजसूर्य्रतिमः उत्तरभागे तुलामार्ह्य], पूवेस्थापितहरिप्रतिमामुखं पश्यन् 

तिष्ठेत् । तत ऋतिजो दच्िणतुलाभागे सुवणंमुत्कृष्ट' यजमानसाम्यादधिक्र यथा भवति 

तथा दयुः। पुष्टिकरामस्तु तथाधिकं द्ापगरेत्, "यथा सुवणधारस्य भूमिस्पर्शो भवति । 

ततस्तव त्षणं ध्थित्वा, नमस्त इयादि मन्वद्रयं ` [पठेत् । ततोऽवतीय॑, श्रात्मतुलितं 

सुवणं गुत्रतविक्प्रसुखनानाब्राह्मणेभ्य ] उतष्रज्य दयात् । तदयथा --ॐश्नय यथासम्भव- 

गोनामभ्यो "गुव्रेचिवरश्रमुखत्राह्मणेभ्यो मतत्यपुराणोक्त-"तुलापुरुषदानफलम्राप्निकामो ऽहम् एत- 

दुपकरिपतोपकरणालङ्ारसदितखशरीरतुलितं पश्चवणंवितानसदितं साधिकमति-' " [निर्मलं 1 

काशवनं ददानि । गुग्रेतिजः खस्तील्युक्ता, साविवौं परित्वा, सुवणं मिदमभ्निदेवतमिल्ुक्ा, ] ° 
यथाशाखं रामस्तुति ' पटेयुः । 

ततो गुत्रेत्विग भ्यो ग्रामं रत्नानि च दक्षिणां दयात्। तद् यथा-ॐ '*अयासुका- 
मुकसगोनेभ्यो ऽमुकामुक्वेदामुकामुकशाखाध्य यिम्यो ऽमुकामुकदेवशर्मभ्यो युष्मभ्यं कृतैतद्।न- 

कर्मप्रतिष्रा्थ' ' 'द्क्तिणामियदुतप्र्तियोग्यां भुमिमेतानि च“ रन्नानि ददानि। प्रतिग्रहीतारः 

खस्तीत्युक्ता स्वं स्वं सुवणभागं प्रत्येकं स्प्शेगुः । वितान वाक्यमन्तरेण गुर प्रतिपादनीयं, 

गग्रतिवकरध्मुखत्राद्मणेभयस्तद्ानासम्भवात् । एवं गु्र॑त्विकप्रमुखत्राह्मणदेयमदादानेषु सर्वेषु 

बोद्धव्यम् । यद्रा श्रात्मतुलितदुवणंस्याद्धं गुरते अ्रपरमद्धमत्विग् भ्य" दद्यात् । तत 

दानवक्ये-ॐ ग्रयामुकामुकमगोत्रेूयोऽमुकामुक- "वेदामुकामुकशाखाध्या विभ्यो ऽमुकामुकदेव- 

शर्मभ्यो युष्मभ्यं मतस्यपुरःणोक्तना ग~ *व्यव्रस्यया फलयुप्पोपशोभितपर्वरानितानकसदहित- 

मिति च °०विश्चेषः । 

५ ससार दिपयान्त 11 [. (). निर्न (मी 

2 1. (). क्लताटून [01 कवच 12 ५ 0111118 [16 [वद ९्ल्व् [ना 

९ ^ त्रतमव्वाङ्गालडार। 11011 

+ 101} [, (). पात् ++ का काम 1; ^ पठेत 

) ५ ईमतृनासमाश््य [07 {116 11८ 1.1 ^ अदयानुक्रगावाध्यायिग्यीऽमुशदव- 

|६€१९५ [01107 । गमभ्यो 

(^ ^ वथा 1; ^ दचिषानिद गरोग्या 

¶ ५ पदित््ा 01] {07 ६1८ [17166 16 ^+ 01111८8 च 

{€त [07{101 17 1. (). गा11४8 च 

8 ^^ मष्छप्विकष० 14 ५ ०वदथखाध्यायिग्य 

0) ५ 0171115 तुन 19 [. 0.01118 भाग 

10 1.0. साधिकमभि; ^ साधिकमिति 20 & गष; 



६४ दानसागर 

ततो जापकेभ्यो दक्तिणां दयात् । 19: श्रयामुकामुकसगोतेभ्यः श्रमुकामुक्रवेदामुकासुक 

श।खाध्यायिभ्यः श्रमुकामुकदेवशमभ्यो युष्मभ्यं कृतेतच्छान्तकाध्यायजपकर्मप्रतिष्रा्थ' दक्िणा- 

मेतत् काश्चन ददाति । जापकाः खस्तीति वदेयुः । ततो यथासम्भवं दानस्तमयोप-स्थितान् 

दीनानाथा “तर्ड लकपठंकादिभिन्तपंयेत् । ततः भूर्ववद् ब्राह्मणत्रयं पुरयाहदादिवाचन 

कारयेत् । ततः शीध्र' तत सुवणा यथायथ "विभज्य दयात् । [अत च दानवाक्ये] अरमुकर- 
देशे श्रमुकक्राले इ्युक्त-¶तत्तत्निमित्तोल्लेखः कतव्य: । एवश्चावताश्तरेष्वपि यल देश 
कालविशेषरश्रतिरम्ति तता-'५मुकदेशे श्रमुककाले इति ""तदुल्लेखः करणीयः । 

दति तुलापुरषमदादानं समाप्तम् । | 

1 ^ ०1118 ॐ  [. (). अव ट्ाने वाच्यं 970 & 

2 ^ वदेत् तवर दानवाक्यं 
3 ^ न्स्ित * ५ मिति ण] [01 {]€ 70८ 
4 1. 0. तदार [ता तश्डल {ल्त कात 
6 4 पूवं ५ 1. (0. न णत 
(6; 10{} [, (0, पाप ^ गा 11 160) [, (0. 01118 मुकेश 

11 1. 0). उट्लैखः 



तथा हिरण्यगभै"महादानम् । ( मतस्यपुराणम्--२ १५ श्रः ) 
श्रथातः सप्रवच्यामि महादानमनुत्तमम् । 

नाश्रा हिरख्यगभाद्यं महापातकनाशनम् ॥१॥ 

पुख्यं दिनमथासाय तुलापुहषदानवत् । 

ऋत्विद्यरडपसम्भार भूषणच्छरादनादिकम् ॥२॥ 

कु्यादुपोषितस्तद्रह्लोकेशावाहनं बुधः । 

पुरयाहवा चनं कृत्वा तद्वत् कृत्वाधिवरासनम् ॥३॥ 

तद्रदुणोषितः--तुलापुरुषवद् गुग्रेत्विग जापकैः सट कृतोपवासो यजमान इयः । 
ब्राह्मण °रचयेत् कुरडं तपनीयमयं शुभम् । 

दरासप्तय-क्ुलोच्छरायं हेमपङ्ज-“गभवत् ॥४॥ 
हेमपङ्कजगभवदिति मध्यस्थापितसंौवणंपद्ममिलयर्थः । 

निभागदहीन- `| विस्तारमाज्य].क्तीराभिपूरितम् । 

दशाल्नारि सरलानि दातं " [सूचीं तथेव] च ॥५॥ 

श्रभिपूरितम् एकदेशपूरितम्, श्भिरभागे' (१।४।६१) इतिं पाणिनिसूत्र एवाभिशब्दध्ये- 
कदेश-वाचित्तेन प्रसिद्धत्वात् । दशाच्राणि [श्रल्नाणोव श्रन्राणि प्रधानफलसाधनानीदयभैः ॥ 

हेमनालं "सपिटकं बहिरादिष्यसंयुतम् । 

तथेतरा" ०वरणं नामेरुपवीतघ्र काञ्चनम् ॥६॥ 

|भिटक जातकोपवेशनार्थः पटरकम्|'' । नाभेरावरणं--नाभ्याच्छादनाथैः 
खुवणेपत्रकृतं" > वचराकारम् । 

पार्वतः स्थपरयेत्तद्रदरेमदर्डकमरड लुम । 

पद्माकार पिधानं स्यात् समन्तादहुलाधिक्म् ॥५७॥ 

1 ^ 01६8 मदा „+ ^ अस्त्राणि अनोकास्व्राणि प्रधाना- 
2 1. (). शरारयेत् नौव्यथ्रः, 1. 0. अस््रायगेव कासा 
3 ^^ ०0101४8 ल्य प्रधानानौव्यचेः 
4 1. (0). ०¶तऽ गञ्मज }€{01€ 2) ^ सपिटक 

गभः वत् 10 1. (). न्वरखान्नामे० 
.) ५ विमद्य 11 ^^ पिकठ्क स्वरूप {८1 {€ ])19८- 
6 «^ शचिख्तधेव ४९६९५ ०7६1011 
ए ^+ गवादिहवैन 12 17. 0. नन्त 



६६ दानसागर: 

मुक्तावलीसमोपेतं पश्मरागदलान्वितम् । 

तिलद्रो शोपरिगतं वेदिमध्ये ततोऽर्चयेत् ॥८॥ 

श्ननेन ' परिधानेन श्नुषएानकाले गभसुखाच्छादनं कव्यम्, श्रन्यल तद्धिनियोगाश्रवणात् । 

पद्मरागदलान्वितम् उतक्रष्र-णमाणिकयखरडान्वितम् । 

ततो मन्गलशब्देन ब्रह्मघोप-ऽरवेण च । 

सर्वाषभ्युदक*लानल्लापितो वेद् पुङ्गवः ॥६॥ 
सरवाप्रभ्युदकमिति 5 कुरड्मीपस्थकुम्भजलव्यतिरिक्रं सर्वोषधिमिभधितं जल, कुरड 

समीपस्थ ̂ “कुम्भजलव्रिनियोगस्याग्रे चतुभिंः कलसे 'रिल।दिना” वदयमारत्वात् । 

शएक्तमाल्याम्बरधरः सर्वाभरणभूषितः । 
“[ इममुचारयेन्मन्त' गृद्धी तकुसुमाञ्ञलिः ॥१०॥ 

नमो हिररयगर्भाय हिरर्यकवचाय च । 

सप्तलोकघुराध्यत्त जगद्धावे नमो नमः] ॥११॥ 

भूलक्रिप्रमुखा लोकास्तव गभं व्यवस्थिताः । 

ब्रह्मादयस्तथा देवा नमस्ते विश्वधारिशे ॥१२॥ 
नमस्ते भुवनाधार नमस्ते भुवनाश्रय" । 

नमो हिररयगभाय ' "गमं यस्य !![ पितामहः ॥१३॥॥ 
यतस्त्वं ` सर्वभूतात्मा भूते भूते | व्यवस्थितः । 
तस्मान्मायुद्धराशेषदुःखसंस्ारसागरात् ॥१४॥ 

` एवमामन्तथ तन्मध्यमाविश्यास उदद्यखः | 

सुषटिम्यां परिसंग्रह्य धर्मराजचतुमुंखं । 
जानुमध्ये शिरः कृत्वा `तिष्टेदुच्छसपञ्चकम् ॥१५॥ 

1 1. ^). च विधानेन ; 4 विधानेन 101] [. (). तात् ^ सुवनाम यः 
~> [, (). 01118 कष्ट 1() 1. (). व्रह्मालोक 
) [, (). ग्वेन 1] ^ 01018 {116 ]16}८{€्त् 7101- 
+ 1. (). स्नानस्नापिने ; ^ स्नानं {101 

स्नापितो 12 1. (). नरभूताला 
9 & कुण्डल० 1. {. (^). एवमासद्ध 
( [. ()* कुण्ड 14 + तिष्देदुच्छायपङ्कजः, ¶, 0, वैष्टे. 
¶ 1, ^. गाा118 ना द्च्छासपरूखकं 
% ^ 0118 {16 [वल]रसल्ष् [० 

(1011, 



श्रतापि तत्ततसस्काराभिध्यान'पूवकप्रधानमन्लपागे बोद्धव्यः, 

हिररयगभेमहादानम् १७ 

गभौधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा । 

करय हिरण्यगर्भस्य ततस्ते द्विजपुङ्गवाः ॥१६॥ 

[ तत्तत्"संस्कारानुषएानाभिध्यानं कृत्वा तत्तत संस्कारग्रधानमन्त्रान् -पठेयुरिल्यथः । 

गी तमङ्गलघोषेण गुरुरत्थापयेत्ततः । |“ 

जातकमौदिकाः कुयुः क्रियाः षोडश चापराः ॥१७॥ 

करणासम्भवात् । 

कनक्रासने स्थितघ्य 

सस्काराणां तदानी 

°सुच्यादिकञ्च गुरवे दत्वा मन्तमिमं पठेत्” । 

नमो हिरण्यगर्भाय [ब्रह्मगर्भाय वे नमः। 

चरा चरस्य जगतो गृहभूताय] वे नमः ॥१८॥ 

मालां जनितः" पूवं मच्य॑धर्मामरोत्तम'“ । 

त्वद्रभसम्भवा"।टेव दिव्यदेहो भवाम्यहम् ॥१६॥ 

चतुभिः कलसमभू ग्रस्ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । 

खानं कुर्यु: प्रसत्राङ्नाः'* सवौभरणभूषिताः ॥२०॥ 
कलसेरिति होमकुरुडसमीपस्थैः । कुयुः कारयेयुः । 

' "देवस्य त्वेतिमन्लण स्थितस्य कनकरासने । 

श्रय जातस्य तेऽङ्गानि ' 'श्रभिषेदयामह वयम् । 

दिव्येनानेन वपुषा | चिरं जीव ]'° सुखी भव ॥२१॥ 

' ° करनकमय्रामनोपविष्रस्य । ' “देवस्य त्वेति मन्तेण, "ग्य 

जातस्य तेऽङ्ञानि' इलयादि- ' `पुराणमन्तेण च कलपनं कारयेयुः । 

1 1. (). तस्याचा [01 सख्तारा 

1, (0. पठेटिव्यधः 

.५ {116 17:4८ };€(९५ [0171101 ६५४ 

तत्तत् संस्कारान् कन्थामव्याय यत्रतः 

५ ण्धान° 

1, (). तदान 

५ माल्याटिकरूषं 

‰# जपेत् 

^^ 116 [7८६६1 ९व् [0111001) २५ 

गभभूताय 
.५ जनित 

१३ 
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५) 
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1: 
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120 

16 

1¶ 

19 

.\ नरात्तमः ५14 [. (). नरोतम; 
101 -मरोस्षम 

५ ण्टोव 07 न्डव 

1) 91८ [. (). प्रष्राङ्क 

५ टल्वस 

1. (). अभिषेखमशे 
1. (). चिररूवौव {07 1]16 1126. 
|; 1५५ 0111017 

.\ कनकासमो 

.५ (0711116 11 

1, (/, न्पूदश० 



(3. दानसागरः 

ततो हिररयगं "तं तेभ्यो दथाद्विचक्तणः । 

ते पूज्याः सर्वभावेन "बहवो वा तदाज्ञया ॥२२॥ 

“तब्नोपकरणं सवं गुरवे विनिवेदयेत् । 

पादुकोपानहौ चवं चामरासनभाजनम् । 

उपक्ररणमिध्युपकरणत्वेन गुरवे देयमियर्थः । 

ग्रामं वा विषयं वापि यदन्य"हयितं भवेत् ॥२३॥ 

प्रनेन विधिना यस्तु पुरुयेऽदहनि निवेदयेत् । 

दिररयगभंदानं स ब्रह्मलोके महीयते ॥२४॥ 

"पुरेषु लोकपालानां प्रतिमन्वन्तरं वसेत् । 

कल्पकोटिशतं यावद् ब्रह्मलोके महीयते ॥२५॥ 

कलिक्रलुष्र '-विमुक्कः पूजितः सिद्धसङ्क - 

रमरचमरमालाबीज्यमानोऽप्सरोभिः । 

पिवृशतमथ बन्धून् पुत'-पौलाननेका- 

नपि नरक“-निमग्रांस्तारयेदेक एव ॥२६॥ 

इति पठति *[य इत्थ | ' “यः शणोतीह सम्यदः 

मधुरिपुपुर-""लोके पूज्यते सोऽपि सिदेः। 

मतिमपि च जनानां ˆ यो ददाति भरिया 

विबुधपतिजनानां नायकः स्यादमोघम् ॥२५॥ 

प्रयोगः 

भ्रव यजमानः!“ समुतपत्तदिरण्यगभंमहादानदानेच्छः'' तुलापुरुषमहा दानलिखितं' ° 

सङ.गचरमे' "-मयढालसन्नाह्-तुलास्थापनौयदरिप्रतिमासदित-सालङ्कार-तुला-वामहस्तग्राह्यसूर्यप्रति 

[1 

९ 

.५ 01113 1 १९९८।९५६९५् [007८1७11 

(0०11८८१५ {10111 1. 1). ५11५ 1() ५ 01111185 1{ 

1. (). ^ बहभो 11 \ न्पुरा० ` 
५५ त तोपकरण 1२ \ जनाना 

५ भूषित 10" द्यित 1;; 1. (). यजमान 

५ दूरेषु 1; ~+ °मदाटानेष 
^ °कलुक° 12 ^ °लिखित ॥ 
५५ °पोवरान्भिकान्पि 10 1. (0. न्मयाद़ून० अणत् 4 
५ रनिमग्नास्ारकोदफ ०-मयातन० {07 ऽमयटालर 
(011५८५५ [1०1 +. 1). {. {). 

इत्थ ५114 ५ यद् {07 (|| 



हिररा्यगभमहादानम् ६६ 

` मा-बहिःसर्वसम्भारम्, शअभिकत्वेनाभिमतः-शुद्धमुवर्णषटितं खाङ्गलेन द्रासप्तयज्गलो- 

| च्करायमुपयधोऽशचत्वारिशदङ्गलविस्तारं सुृ+-तलकान्वितं “कुण्ड, तन्मुखाच्छादना्थै 

पद्म कारं -कुए्डमुखवेष्टनेनाङ्गलाधिकमुत्कृष्माशिक्यभुषितं भमुक्ताक्षग्विभुषितं सौवशणंग 

पिधानं, कुरडगमस्थापनार्थममिमतपरिमाणषुवशं घटितं प्च, कुणडपर णार्थ घ्रतं स्लोरश्च१, 
कुर्डपाश्वै-'ल्थापनार्थमभिम तसुव्णंवटित-' ° दात्र-सूचौ ]-1"[ कुश नाल ]-कर्डोलिकाः, 

सौव॑ -' पत्तोत्लाटितादिलयप्रतिमां, ' 'नाभ्याच्छादनार्थः ' ([सौवर्णपल-'"रचितवज्ञाकारं, 
सोवणं यज्ञोपवोतं, दण्ट, कमरडलु, दातायलङ्रणाः | रत्नानि च, कुर्डाधःस्थापनार्थ' तिल- 

द्रोणं यजमानप्रथमज्ञाना्थ' तीर्धजलं सर्वोप्रधिख, वामकरधारणा्थ' ] हैमीं" चतुमुखनब्रह्म- 
प्रतिमां `, गुरुदक्तिणार्थ का्रपादुकायुगोपानद् युग-'*चछतचामरासनभाजनानि चोतपादथेत् । 
ततस्तुलपुरुषोक्र-' 'समयानामन्यतमस्य पूवंतरदिने यजमानगुग्रंतिविग जापकास्तुलापुरुषः५.वद्ध- 

विष्यभोजनादिकं करत्वा, नितरेदनसष्घल्पवाक्रययोस्तुलापुरषपदस्थाने > हिररय-गर्भपदं प्र्तिप्य 

यथायथं निवेदनं सङ्कल्प कुर्युः । अपरदिने चः: यजमानस्तुलपुरष--*[वद्-गोविन्दा | - 
याराधनादिमधुपकरदानान्तं कर्मः गोबिन्दायम्यचंन-त्राह्मणानुक्षापन-ः '-दानसङ्ल्प-पुरयाहा दि- 

वचन-वरणवक्येु तुलापुकुषपदस्थाने दिरण्यगर्मपदं प्रकतिप्य कुर्यात् । ततो गु्रैतिग - 
` "(यजमानजापका उपवसेयुः। श्रपरदिने | च कृतनिलय स्वुल पुरुषवद मिस्थापनादि मध्य- 
ब्रह्मरात्राचनान्तं कर्म यथायथ कयः । एवल मभ्यव्राह्मश-" वाचनान्तं कमं तुलापुहष- 

1 [. 0. ५11त ५ स्तद्रत् [0]. शद्ध 14 ५ 01:11 (16 [1:\८[€[ल्त् ]01- 
< ~ दामप्ताङ्गुलौर [00111011 । 
१ 1. (0. रतलिकरान्वितं, ५ -तलिका- 1.) [1. () पात्र {07 पव 

न्वित 16 ^ नेमां, 1. (). खेम 
+ 4 0ा11{5 11 17 [. (). प्रतिमा 
9 ^ कण्ड 1 1. (). गपानवुगण०, ^ -पानष्० 
0 ५ 01113 1 19 ^ -ममानानावा {07 नममयाना 
प ^ मौवा ८ ^ °पुरुषा० 

» ^ क्षौर जरसामग्रोल्व. ] च्ीरा- 21 <+ हिर्वयगभः 
जनखामगुं. 1.(). क्लोराजनमामगाच 22 1. (). 0101181 

9 ^ कुष्डपाश् ~“) „५ बद्धैन्द्रा {01 {८ [7४८६८१९५ 
1) ^ दटातक्शचि [८07 {11५ [1८:९९ {07८1011 

0110 24 1०६ [. (). धफत् ^ ना [४ 
11 1. (), कृलशजाल :॥] .\ कलम 2; .\ जज्ञापकं 

107 ५१€ 1 ४८}९६८ब् [0०प[क ८0 .\ यजमानादयपरे {0 ६1९ }11९- 
12 101 [. (). ५० 4 "ब्ररिता० ६८८९ [07६1091 
1. 7, (>. नाधुभाङाहनाध 27 ५ वचनान्त 



१०० दानसागर; 

'प्रक्कमनुसन्धायानुण्रातव्यम्। "ततं ऋविजः "सपिधानं देम -षकुर्डमानीय प्रधान 

वेदिकायां जिखितचकोपरि "तिलद्रोणं विकीयं १ तत्रोपयेयुः ] । ![कुरुडमध्ये हैमं पद्य 

निधाय | ̀  [यजमानोपवेशनव्रोग्यं यथा भवति, तथा कुरडं घृतक्तीराभ्यां पूरयेयुः। कुण्ड. 

पराश्वंतश्चण दहैमानभिमतरनयुता'णु न् दात-]सूची-नाल-पिटक-बर्हि-रादित्यपरतिमा- 
 'नाभ्यवरण-यक्ञोपकीत-दरडकमरडलून् संस्थापयेवरुः । | ततो यजमानं खशखवेदस्थाभि- 
पेक-“ मन्तेः स्वोष्रधिमिश्रजलेन''लपयेयुः। तदा च मङ्गल" ([तृयंवन्दि- घोषान् 
कारयेयुः । 

'* [ततो वजमानः| शुक्कमाल्याम्बरधरो ध्रतसर्वालङ्कारः पुष्पाजलिमादाय "नमो हिररय- 
गभाविलादि -- दुःखकषसारसागरा दिवन्त- "मन्ते हिर्यगर्ममामन्त्य पुष्पाज्जलिनार्चयेत् । 
ततो द्तिणक्रमेण हसद्र ध-' प्रतहंमधर्मराज-'*चतुर्मखप्रतिमो "णदिरर्यगर्भमध्यं प्रविश्योद.- 
अख उपविश्य जनुमध्यारपितशिरा" *'उच्छुसपश्चकं यावत्तिष्ठेत् । तदा च ब्राह्मणाः 
पिधानेन ““कुणडमाच्छाय दिरण्यगर्मसय गर्माधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनसंस्कारानमिध्याय" 
खखगृ्योक्ास्तत्ततसं्कारप्रथानमन्तान् पठेयुः । ततो गुशमकलूंगी तवन्दिघोषेष सतख 
^ हिरणयगभस्थः यजमानः करे “विधृद्योत्था पथेत् । तत [ऋत्विजो हिररयग्ा- 
निग तस्य] यजमनस्य संस्काराथ खवद्विहितान् जातक्मौदिषोडशसंस्कारानमिभ्याय 
तत्ततसस्कारप्रधानमन्तान् पठेयुः । 

1 \ गर्ध्रण 14 ५ पूग्य वड {07 {1€ [1८};6।€द 
~ .\ तत {0111011 
५ ५ समिधादटान 19 -\ ततश्च 
4 .\ कुण्डलशमानोय 10 .\ सागरेलादि° 
9 ^ तिखलाटोगं 17 1. (), न्द्रयं 

५ तत्र 107 {८ ])1:1(*];५।८व 01. 1 {, (), °दिर्यगभप्रतिमो, ^ 
{10 चतुमु खप्रतिमा 

५ [. (), 0111168 {116 [1प^]८1ल्व् 1) .\ डदिर्व्यमध्यं 
007८1011, „\ ग विग [01 11 0 [.(). न्थिर 

8 [. (). 0118 {76५ }1प८};€ल्प 21 1. (). उङ्काश्न०, ^ च्छास° 
{0711011 ~2 1. (). व्रा तहा 18 

0) .\ ऊुण्डपाश्रत, >} 1. (). कुम्भ. 
10 ५ द्मात्र 0" [|^ ]11( 6164} ~+ .\ 0111118 ध्याय 

{0०८४1011 ~.) .\ शरण्यस्य 
11 ~+ मासादयवर्ण 20 ५ विशल्यो पयेत् 
12 10 [. (). ष्ण्त् ^ नगफप्वक छ .\ 1€0त्+ ४1९ 7१८।६७१९ब् कन- 1: [. ^). -जलकुमयतुटधेन 1101 8 चऋशविकष्टिर्यगर्भाम्वितस्य 



हिररयगभ॑महादानम् ` १०१ 

संस्कारध षोड़श ऋग्वेदे--जातक्म नामकरणं निष्कमणम् अअन्रप्राशनं चृडाकरणम् 
उपनयनं तीणि वेद्त्रतानि खानं विवाहः देव पितृमनुष्यभूतब्रह्मणां पश्चमहायज्ञाः । यजुर्वेदे 
तु नामकरणं नास्ति, ' चत्वारि वेदव्रतानीति विशेपः सामवेदे नामकरणमस्ति, 
अननश्राशनं “नास्तोति यजुरवेदद्िशेषः। श्रथर्वयेदे-जातकमं निष्कमणम् श्रत्नप्राशनं 
गोदानम् उपनयनं सावित्रीव्रतं "वेदव्रतं साविलोत्रतविसर्जनं "वेद्व्रतविसजनं समावर्तनं 
विवाहः पश्चमहायज्ञाश्चेति । 

ततो यजमानः पर्वक्तं दालादिकं गुरवे प्रतिपादयेत् ततो "नमो ।हरर्यगभायं 
व्रह्मगभाय वै नमः इवयादि मन्वद्रःः जपेत । तत ऋतविजो'ऽष्ट) वरशादिलब्धा- 
नङ्करेरलङ्कुताः कनकमयासनोपव्िशटः यजमानं देवस्य त्वेति वेद्चतुष्यस्थमन्तेण “अच 
जातस्य तेऽङ्गानः'त्यादिना च पुराणमन्त्ेण कुश्टसमीपश्यकुम्भचतुष्टयजलेन ल्पयेयुः । 

तनो यजमानः शुक्कमाल्य।म्बरधरो प्रतसर्वालक्कारो गु्रेतिवकप्रमुखनानाव्रःह्मणोभ्यो 
दिरर्य-"गभमुतखज्य दयात् । तद्यथा -- "> श्रय यथासम्भवगोतनामभ्यो गुत्रंत्विक- 
परमुखव्राह्मतिम्या मतस्यपुराणोक्रदिररयगर्भ- महादानदानफलप्राप्तिकामोऽ्हमेतं"‡ हिरर्य- 
गभं'' ददानि। प्रतिप्रहातारः स्वत्तात्युक्ता सावि्लीः पटित्वा दिरर्यगर्भोभ्यं विष्णुदे- 
वतः इत्युक्ता '' यथाशाख' कामस्तुति' पठेयुः । 

ततां गुरवे पादुकःपनच्छतचानरामन-' भाजनध्रामान् द्िणां दयात् । तद्यथा- 
'"अग्रय कतेतदानव्रतिषए्राथः तुभ्यमदं दक्ञिणामेतानि पादुकोपानच्छलचामरासनभाजनानि 
` दयदुतपत्तियाग्याच्च भूमि" ददानि । खत्तोति गुरु्देत् । 

ˆ तत ऋत्विग्भ्यो दक्तिणादानम्। तद् वरधा--'"ॐग्रय करतेतदानप्रतिष्टा्थ 

1 .\ चत्वरि, |. (). रतानि 11 1३०६॥ [1 (), तान् \\ 0011111 
2 1. (). शषः मद्धादान 
:; .\ नास्ति 12 ^ "कामोमेत 
+ |. (). द्वव्रत 1.) \ द्िरख्य 
9 1.1). इट् वरतत्रिमजनं, \ 0171115 14 ॥ (). व्दवतमिल्युक्त 

11 19 1. (). 0111115 भाजम् 
(\ [. (). ्िश्ग्माय, .\ गमभूताय 1८6 ६ 0111118 1। 
५ {. (). पटेत् 17 .\ यदुन्पत्तिर 
६ [.(). करका {07 {रौ 1 .\ ततो 
) ५ (0171118 गमं 19 ^ 01118 11 

10) ५ 0170113 ¡| 



१०२ दानसागर 

युष्मभ्यमह दक्तिणा'मियदुतपत्तियोग्यां भूमिम् एतानि चः रन्नानि ददानि। खस्तीति 

तयेकदतिजो ब्र युः । ततो गुद्रृतिजः ख" ख' इवराभाग' स्टृशेयुः । यद्वा गुरते दिररय- 
ग्मत्याद्खम् “तिग् भ्यश्च दयात । तत च- द्रयासुकामुक्रसगोतेभ्योऽमुकामुक- 
"वेदामुकामुकशाखाध्यायिभ्योऽमुकामु क --देवशर्मभ्यो युष्मभ्यं मत्स्यपुराणोकभागव्यवस्थया 
तिलग्रोणारोपितं फल-|पुष्पोपशोभितं पलवरं -'वितानकसहितमिति च पूवंदानवाक्याद्ि- 
शेषः । 

ततो यजमानस्तुल्लापुरष-"वन)पकरेभ्यो दक्तिणादानं दीनानाथादितर्पर्' ब्राह्मणवाचनं 
त्वरया यथायथ हिररयगरभप्रतिपादनन्च कुर्यात् । 

इति दिरर्यगभमहादानं समाप्तम्'° । 

1 .\ गमि यदुत्पत्तिथोग्यां ५ \ पष्प {07 {16 018८}:९1९त् ~ ५ 018 1। {70711011 
० ^ {8 11 $ \ °जापकेभ्यो 
4 .\ 0111118 वेदामुकामुक ) ^ क्रत्वा 
9 [,. (). 0711{§ टेव 10 1, (), 0111{8 1 
(¢ [. (). न्रोपिशं 



तथा ब्रह्माण्डमदादानम् । ( मतस्यपुराणम्-२७६अः) 

्रथातः सप्रवद्यामि व्रह्मारड विधिमुत्तमम् । 

"यच्छ ए सर्वदानानां महापातकनाशनम् ॥१॥ 

पुरयं दिनमथासादयय तुलापुरुषदानवत् । 

ऋत्विच्यर उपसम्भारभूषरणाच्छादनादिक्म् ' 

लोकेशावाहनं तद्द धिवासनक तथा ॥२॥ 

"कुया दंशपलावृद् मासा शक्तितः । 
शकल -द्रयसंयुक्क' ब्रह्मारुडं ̀  काश्चन बुधः ॥३॥ 

दिग गजाष्रसमः युक्त ¶डवेदाङ्गसमन्वितम् । 

ऽलोक्रपालाष्टकोपेतं मध्यस्थितचतुमु खम् । 

शिवाच्युताकंशिखरमुमालदमीसमन्वितम् ॥ 

शिवाच्युार्शिखरम् उदू मागोनखादि तशिवाच्युताकपूर्तिम्. । 

वस्वादियमष्द्ग्भ महारन्नसमन्वितम् । 

वितस्तेरङ्गलशतं यावदायामविस्तरम् ॥५॥ 

वखवादवयमस्दगभं गरमत्खाटितवखषटक-द्रादशादिय-सप्तमष्दगणमूतिम्° । मदा- 

रत्नसमन्वितम् उतक्ृष्रननसमन्वितम् । वितस्तेरङ्ग लशतं यावदिलयनेन वितस्तेरारभ्यङ्गल- 

शतं यावत् स्वेर्छरया दष्यविस्ताराय्यां ब्द्यागडं "कतेन्यमिदयरभैः । 

करौषेयवेल्रसवीतं तिलद्ोणोपरि न्यसेत् । 

तथाष्रादशधान्यानि समन्तात् 1 ०परिवारयेत् ॥६॥ 

द्र्टादश' [धान्यानि प]रिभाषोक्तानि । 

पूर्वंणानन्तश यनं“ प्रयुमर' पूवेदक्षिरो । 
प्रकृतिं दक्तिरे पार्श्वे सङकपणमतः परम् ॥५॥ 

1 [.(). यचश्ः + 1. (). ग्मत्तिः 
2 [. (). ङ्याददि' धरत्पखा० 1१०] 1, (१, पणम् + ०111८ 

3 ५ नखाः कव्यम् 

4 \ कलम०, 1. (). कलश ' 1) 1. (). परिकल्पयेत् 
2) «^ ब्ह्मार्ट 11 \ गा11{8 {176 179८६४९५ [0ा- 

।; \ लोकपालो {10011 
प {, (}. “मूलि २ .५ मूलि 1२ .५ न्शाथिन 



१०४ दानसागर: 

५श्रनन्त्धयनं जलशायिनम् । 
पधिमे चतुरो वेदाननिषरुद्मतः परम् । 

°[श्रत्निमुत्तरतो हैमं वाखदेवमतः]परम् ॥८॥ 
समन्तात् “गुडपीरस्थानचयेत् काञ्चनान् बुधः । 

स्थापयेद्रल्नसंवीतान् पृणंकुम्भान् दशैव तु ॥६॥ 

काश्ननान् कराश्चनपल्लोतखारितान् । 

दशेव धेनवो देयाः "सहैमाम्बरदोदनाः । 

पादुकरोपानदच्छतचामरासनद्परौः । 

भच्य-'मोज्यान्नदीपेक्ञुफलमाल्यानुल्ेपनेः ॥१०॥ 
भ्यं पिक मलश्च, फलस "स्वशब्दोपात्तत्वात् । एतै पादुकादिभि; सदितः 

दश धेनवो देयाः पाश्वंतः स्थाप्या इयः । 

"होमाधिवासनान्ते च ज्ञापितो वेदपुङ्गवैः । 
ईममुचारयेन्मन्तं तिधा कृत्वा प्रदक्तिराम् ॥११॥ 

होमाधिवासनान्ते इति ` णपूर्वमेव देवतारोपणरूपस्याभिवासनस्योक्कत्वाद्धिरण्यगभादिषु 

तथा दशंनाच होमं लोकपालायावाहनपूना ~ [परमन्तं समाप्यायिवासनं| देयद्रम्यस्य वेयुप- 
` रिस्थापनम् । ततः ल्लापितो मन्तं पठेदिति सम्बन्धो बोद्धव्यः । 

नमोऽस्तु विश्वेश्वर विश्वधाम 

जगत्सवित्रे भगवन्नमस्ते । 

'"सप्तपिलोकामरभूतलेश 

 'गभण साद्धं वितराभि-' 'रक्ञाम् ॥१२॥ 

1 \ अनन्त शायिन {07 1116 |1९- + ^ ष्टोमारि० 
6८९6५ [)071{1011 0) .\ शटोमाटि° 

2 1. (). अतः {40} {]1€ [7८1६९६८५ 10) ^ पूष्व 01119 
{0८701 11 10६} |. (), ०7५ .\ पर्णन्त- 

) 1.1). पौटस्थानमञ्येत्. \ पौठ- भ्र याचिवासनं {01 †11€ ए10८1;८{९0 
स्थानाश्येत् 7071011 

4 1. (). सदं माम्बरदोीद्नाः, .\ 12 ^ 01118 डदि 
ऋत्विग्भाः सुरटोदना; 1; ण्णा 1. 0. घाते ॥ सप्तिः. 

2 (*कला८्८ल्त् [ता भ, {, \.॥ लोकासनभूतलिष्र 
14 |. (). भोजन {101 मोज्यान्न 14 1. (). ११8 गभंग् 0९010 {115 

(८; ५ स्ट्णणन्दोपात दलि 1) ५ भि {मि 
¶ ते | 



ब्रह्मारडमहादानम् 

ये दुःखिताप्ते इलिनो भवन्तु 

' प्रयान्तु पापानि चराचराणाम्। 

^त्वदानशज्ञाहतपातकानां 

ब्रह्मारुडदोषाः प्रलयं ब्रजन्तु ॥१३॥ 

एवं प्रणम्यामर विश्वगम 

दयाहिजेभ्यो दशधा विभज्य ।. 

'भागद्रयं तत गुरोः प्रकल्प्य 

समं भजेच्छेषमतः करमेण ॥१४॥ 

सखल्पेषु होमं गुषरेक एव 

कुर्याद थकामि विधानयुक्का " । 

स एव "सम्पूज्यतमो ऽल्प विते 

यंथोक्तवस्ताभरणादिकेन ॥१५॥ 

स्वर्पेग प्रचुरदानासमथषु दातृषु सत् गुरुरेक एव पूजनीयः । 

इत्थं य एतदखिलं पुरुषोऽत्र कृयाद् 

ब्रह्मारडदानमपिगम्य महदिमानम् । 

निधू तकरमष-विशुद[ तनुमुं रारे ]“- 

रानन्दकृत् पदमुपेति सहाप्सरोभिः" ॥१६॥ 

सन्तारयेत् पितृपितामहपुलषात- 

' 'बन्धुप्रियातिथिक्लत-' ' शताश्टकं सः । 

ब्रह्मारडदान-' 'शक्लीकृतपातक्रीघ- 

मानन्दयेज्न जननीकुलमप्यशेषम् ॥१७॥ 

इति पठति णोति वा य एवं 

सुरभवनेषु गेषु धार्मिकाणाम् । 

1. (+, ०011{8 16 & ५ भमदार 107 ६५ 

५ दुर्गनध्ास््राष्त० 1071101 
५ प्रखम्यमववधिगम 9 .\ सषष्मगभिः 
. भागव्रयं 10) .\ मातर 

-\ ग्युम्मा 11 ५ न्णषटटाष्टकं 

५ पूज्यश्च तमाल्पपि्त ° 12 1०} 1. (). ४० ^} 
.४ मित्र 

॥ 81 



१०६ दानसागरः 

मतिमपि च ददाति 'मोदतेऽसा- 

“वमरपतेभ॑वने सहाप्सरोभिः ॥१५८॥ 

प्रयोगः 

श्रत यजमानः समुपजातव्रह्मारुडमह।दानदानेच्छस्वुलापुरुषमदादानलिखितं खडगचर्ममय- 

ढाल 'सन्नाह--तुलाम्थापनीयद रिप्रतिमा--"[ सालङ्कारतुला |[--दस्तग्रा्यप्रतिमा-वदहिःसर्व- 

सम्भारम्, अधिक्त्वेन विंशतिसंख्यपलेभ्यः उद सदृल्लपलावधि श्रभिमतकाच[नघटितं] >, 
देष्यंप्रसताराभ्यां" वितस्िमारभयाद्गलशतपयंन्तम्, सम्पुटमेलनीयखणडद्रयरूपम्, अन्तरत्- 
खाटितचनुमृंखव्रह्म-'वखषटक-दरादशादिदय-"सप्तमण्ट्णप्रतिमं, वहिः खखदिकूकमोत- 
खादितरावतादि-'" दिग्गजषटकेन्द्रादिलोकपालप्रतिमम्, श्रभिमत-' स्थानपद्क्कथतखाटित- 

शिक्ताकल्पनिरक्रच्छन्दोज्योतिषन्याकरणक्प-वेदाज्गषट्कपरतिमम्, उपरिखरडोदध -"मागोत्- 
लाटित-शिवाच्युताकामालदमीप्रतिमम्, श्रभीष्टोत्कृष्टरलखचितं ब्रह्मारड' ; ब्रह्मा रड -"“ [पूर्वादि- 
दिगव]स्थापनाथं काशलनान्तरनिरचितपत्रोतसाद्ित-जलशायि-परयुत्र-्कृति -सङ्कष॑ण-वेद चतु- 
धयानिषद्् भ्निवास्देवप्रतिमाः. जलशाय्यादिप्रतिमास्थापनार्थमष्टो गुडपिरडान्, तब्रह्मारडा- 

च्छादनाथ कोषरकारतन्बु' -नििंतं वस्तं, बह्माएडत्थापनाथः तिल्ोणं, ब्रह्मारुड-'नपारश्व- 
स्थापना्मष्टदश।'"[धान्यानि, दश]कुम्भान्, तद्रष्टनाथै' “दश वल्लारि, ब्रह्मार्डपाश्वं-' "- 

स्थापनां दश धेनूः, तदलङ्करणाभै' दश हैमशङ्गयुगवल्नाशि, उपदोहनार्थ' दशकास्यपात्राशि, 
ब्रह्मारड -'"पाश्वेस्थापनार्थश्च काषटमयपादुकायुगोपानद यु गच्छत चा मरासनदपं शपिष्टकसामग्रथन- 
सामग्रो--“ क्षुफलमूलमाल्यानुलेषनसामग्रीरुत्पादयेत् । ततस्तुलापुरुषोक्समयानामन्यतमस्य 

| 1. (). 01111८3 मोदट् ने [2 1. (). भागानुतखाटित, ५ 
< 10८1 [. (). पत् \ न्रमर्र भागादुतृखाटित 
) |. (). भयतेन सद् तला ५14 1 ५ १८६व§ ४116 ५८॥८९।९८े [नग- 

मयातुख {07 मयदाल (10 28 पूठव दिशि 
+ ^ साला 11 ^ न्तु [01 तन्त 
9 {. (}, 01018 (1५ [1५८}८{6५् 1.) 101 1. (). ४1त ^ ०1 

{0711011 पाश 
; .\ दषःप्रसराभां 10 ~ 01111{8 {€ [7४९४९६९ [न- 

५. व्दरयम् {101 
¢ 1. (), सुषटटक 0111 .\ ष्ट 1 .\ अशादश् 
५ 1. {). 01/83 सप्त {> 1. (). 01015 पाश 

10 .\ 0111118 दि 14 1. 0). 0100113 पाश 
11 .\ स्थापनंः 0 1. (0. ०११8 टौोपसामगुौौ 911९1 

{115 



ब्रह्मारडमहादानम् १०५७ 

पूर्वतरदिने यजभान- गुद्रेत्विगजापकास्तुलापुरुषवद्विष्यभो जनादिकं कत्वा, निवेदनसङ्ल्प- 

वाकष्ययोस्तुलापुरुषपदस्थाने ब्रह्मारुडपदं प्रङ्िप्य यथायथं निवेदनं सङ्कल्पश्च कयः । ततोऽ- 

परदिने यजमानस्तुला-पुशुषवद गोविन्दायाराधनादि-मधुपकंदानान्तं ' कर्मः गोविन्दायणचेन- 

त्राह्म णानुज्ञापनः-दानसङ्कल्प-पुरयाहादिवाचन-*वरणव क्येषु तुला पुरुषपदस्थाने ब्रह्मारडपद 

प्रसिष्य कुर्यात् । ततो गुत्रं तिविग यजमानजापका उपवसेयुः। श्रपरदिने च कृतनिया^- 

स्तुलापुकषषवदत्निश्यापनादि-मध्यव्राह्मणएवाचनान्तं कमम यथायथ कुयुः । एवश्च मध्यव्राह्मण- 

वाचनान्तं कर्म तुलापुरुषप्रन्थमनुसन्धायानुष्तव्यम्। तत ऋत्विजः पूवंघटिर्तं यथो्करूपं 

, सम्पुटमिलित-' णशकलद्रयनिर्मिंतं ब्रह्मारडमानीय, प्रधानवेधां लिखितचक्रोपरि तिलष्टोशं 

विकी, ' ' तदुपरि स्थापयित्वा, कौषेयवस्ते णाच्क्राय, ब्रह्मरडस्य । "सवेपाश्वेष्वष्टादशधान्यानि 

्ारोषयेनुः। ततो त्रद्मारडसय पृवोदिक्रमेण गुड-'“पिरडानामुपरि पूर्वोक्ृ-'*जलशाघ्यादि- 

प्रतिमाः स्थापयेयुः) गुध ताः'° क्रमेणो प्रणकादिचतुर्यन्तेन नमोऽन्तेन खनाममन्लेण 

प्रत्येकं पूजयेत् । तत ऋतिविओ ब्रह्मारुडपार्श्वे'“ व्ठवेशटितप्रीवान् दश पूणकुम्भान्, 1 'हेम- 

शङ़ीवेस्त्राच्छादिताः सकांस्यदोहना दश धेनूः, पादुक्रादयुपकरण्ना ' 'रोपयेयुः । ततो मञ्गल- 

गी तवायवन्दि घोषेषु सतस कुण्डसमीपस्थकुम्भ चतुष्टयजलेन यजमानं ज्लापयेयुः । 

ततो यजमानः शुक्कमाल्याम्बरधरो प्रतसवीलक्ारः पुष्पाज्जलिमादाय ब्रह्मारडं लिः 
प्रदक्तिणौकृलय "नमोऽस्तु विश्वेशवरे"यादि मन्वद्रयं पटित्वा पुष्पाज्ञलिनाभ्यच्य प्रणम्य 

'"गुह्रत्िग भ्यो दद्ात.। ""[ तद् यथा--ॐ | श्रद्यामुक्रामुक्रसगोनेभ्योऽमुकामुक्वेदामुका- 

मुक्शान्राध्यायिभ्योऽमुक्रामुकदेवशर्मभ्यो युष्मभ्य' मतस्यपुराणोक्त-बह्मारडमदहादान-°'दानफल- 

प्रापिक्रामोऽदं मतस्यपुराणोक्कभागग्यवस्थया °"एतन्मदहारल्नभुषरितं कीषेः"-यवस्लसंवीतं तिल- 

-----*~--“~ - ~ ~~ -~ 

1 1. 0. यजमानः 14 ^ उजलगश्यारि०, [. ()., न्क्रमे- 

2 0०0 [. 0. ४1१ ५ न्मोजनादि शय्याटि° 

2 1. 0. पएस्वद् 211 ^ पडष्रपट्वद् 19 [. (). भाव 

4 ^^ न्टानाचरणान्त 16; ^ न्पाश् 
9 101 1. (0. 214 .\ 0111 11 17 ^ कचेमवस्त्राश्छाटितान् 

(; ^ न्भयषम 18 ^ 01716 च 

^ °स्थापन 19 .\ कऋविग्भो 

8 4 वर {1८८ 2८) ४ 01118 {1€ 1)7८1€{९ब [ना- 
9 ^+ कतनित्यङ्नव्चम {1011 

^ 0711118 शान 

५ ण्न मदा 

1. (0). ४्त्+ बु ])८1०0८ वद्र 

10 60४1 1. 0. धप ५ ग्सकल० 

11 एषा 1. 0. 814 4 तत्रोपरि 

12 1. 0, सयपाश्रं रादु चायमि 
13 1. (). ग्परा० 

= ९९, ९५ 

(५५ (^ 

९ ५ 



१० द्नित्ागरः 

द्रोशस्थापितमष्ादशधान्यसहितं गुडपीठटस्थकाश्चनानन्तशयनः -प्ररम्न प्रक् ति-सङ्कर्षण -वेद- 

चतुष्टयानिरदामि-वाश्वदेव-प्रतिमासहितं  वस्तसंवीतपू्णकुम्भदशक-हेम*वस्ताच्छादित- 
सकास्य-दोहनप्रेनुदशक्र"-सदहितं पादुकोपानच्छतचामरासनदपंणभद्यभोजनदीपेक्लुमाल्यफला- 
नुलेपन-पुष्पफलोपशोभित-"पश्नव्ण-वितानकसहितं त्रह्मारडं ददानि । 

्तिश्रहौतारः खस्तीप्ुक्क। साविर्ती पटित्वा, बरह्मारुडमिदं विष्णुदेवतमिव्युक्ता यथाशाखं 
कामस्तुतिं पठेयुः" । तत ॐ श्रय कृतेतदनप्रतिष्टाथं युष्मभ्यमहं दक्तिणामियदुतपतति- 
योग्यां भूमिमेतानि च रल्नानि ददानि, प्रतिप्रहीतारः खस्तीप्युक्का ब्रह्मा रड स्पृशेयुः । ततस्तुला- 
पृहमवजपकरेभ्यो दक्षिणादानं दीनानाथादितणं पुरयाहादिवाचनश्च ` [कृत्वा, ब्रह्मारड | 
दशधा विभज्य, भागद्रयं गुरवे, ऋतिविग्भ्यश्चाश्टौ मागान् त्वरया प्रतिपादयेत् । यथोक्तखल्प- 
ब्ह्मारददृनि तु 'गुरुरेकाभिवत् "सवम् ऋत्विगादिकर्तव्यं खग्ृद्यक्तविधिना शान्तिकाध्याय- 
जपवहिः'” क्यात् । जापक्रास्तु पूर्ववदेव कायाः । कुशमयश ब्रह्मा कार्यः। तदा 

च यजमानो गुरत्रे ` ऽतत् ' [सवं महादानं] सम्प्रदानेकवचनोहेन दयात् । 
ईति ब्रह्मारडमहादानं ' समाप्तम्" " । 

1 ^ शायिनं ) \ सठव 
2 ^ ट्श 10) 1. 0. शान्तिकाध्याजपं च, ^ भान्ति 

^ 01116 दोषन कष्याय अपं वहि 
4 ^ ट्श 11 .\ जापकान्तु, [. 0. बाजक्षार्ु 
5 1. 0. °ख्च० 12 .\ सठर्वत्राट्राः 
0 ^ पटेत् 1 4 01118 1 
7 ‰# 01८8 {16 1861६6६९ [ण 14 .\ 16908 {16 }.]. ०6 सठ्वबद्ा- 

\1011 रान 
8 [. 0. शरवेवकािनिवत्. \ गुरषे- 1; ^ ब्द्माष्डट्ानमाष््ाहन्यः 

काश्निवत् 16 1, (0. 7718 1४ 



तथा कल्पपादपमहावानम् । ( मतस्यपुराणम्--२७७ अः ) 

कल्पपादपदानाष्यमतः परमनुत्तमम् । 

महादानं प्रवच्यामि सवंपातकनाशनम् ॥१॥ 

पुर्यं दिनमथासाय तुलापुरषदानवत् । 

पुरयाहवाचनं कृत्वा लोकेशावाहनं तथा ॥२॥ 

ऋत्विद्यरडपसम्भारभूषणचर्क्रादनादिक्म् । 

कालन कारयेद्रत्ं नानाफलसमन्वितम् ॥३॥ 

नानाविहगवस्ताशि भूषणानि च कारयेत् । 

शक्तितस्तिपलावृदध मा"-सहलरात् प्रकल्पयेत् ॥*॥ 

श्रद-°कलप्तं सुवणंश्य कारयेत् कल्पपादपम् । 

गुडप्रस्थोपरिष्टा्च उ सितवस्लयुगाग्रतम् । 

श्द्व-4 क्लृप्तं यावदुपत्त्वशंस्यादेन निमितम् । 

ब्रह्मविष्णुशिवोपेतं पश्चशाखं सभास्करम् ॥५॥ 

कामदैवमधस्ताज्च सकलल' प्रकटयेत् । 

सन्तानं भूवंवस्तद्रत् "तुरीयांशेन कल्पयेत् । 

मन्दारं दक्तिरो पारशवं धनिया साद्धं घृतोपरि ॥६॥ 

सन्तानं 'पूरेतसतद्रदिति "गुडग्रस्थम्थं सितवस््रयुगाव्रवमिलयर्धैः । कामदेवमधस्ताच्चैति 

सन्तानग्रक्तस्याधस्तात् सक्रलतं कामदेवं प्रकल्पयेदिति योजना", मन्दारादिषु एकेकदेवता- 

सम्बन्ध्रतेः | 

पश्चिमे पारिभ्रन्तु'" सावित्र्या सह जीरके । 

सुरभीसयुतं तद्रत्' ` तिलेषु हरिचन्दनम् । 

नृतीयांशेन कुर्वीत सौम्येन फलमंयुतम् ॥७।। 

~ ~- ~-- ~ "१; 

1 [, 0. ग्षा. 7 .\ पूववत् सरन् दूति 
2 ५ न्क 8 + गुश्प्रष्यः 
$ ^ वदित० 9 ^ योजनं 

4 ^ न्कप्न 10 1. 0. पारिभट्श्. ४. 1). परनि. 

> \ पूष्ववते {01 पूर्वत तन्नु 
6 1. 0. बड्दौ जांओैन 11 तत्त, 



११० दानसागर 

करौषेयवस्वर्युक्तानिन्ञुमाल्यफलान्वितान् । 

तुतीयांशेन सन्तानघटनावस्थितञवणंतृतीयभागेन । सौम्येन उत्तर'.दिग्भागेन । 

तथाष्टः पशंकलसान् पादुकासनभाजनान्* ॥८। 

दी पि*कोपानदच्छतचामरासनसंयुतम् । 

पादुक्रासनभाजनान् पादुकासनभाजनसहितानिदयर्थः । श्रासनपदं चात कलसात्रस्थानो- 

विताभनपर, चामरामनमंयुतमितिः पुनरासनपदश्रवणात् । 

फलपक्तियुतं तद्रदुपरिष्टा°[द् वितानकम् । | 

तथाश्रदशधान्यानि समन्तात् परिकल्पयेत् ॥६॥ 

होमाधिवासनान्ते तु ललापितो वेदपुङ्गवैः । 

तिः प्रदक्तिणमाग्रयय मन्तमेतसमुदीरयेत ॥१०॥ 

नमस्ते कल्पत्रत्ताय चिन्तितार्थप्रदायिनेः । 

विश्वम्भराय देवाय नमस्ते विश्वमृत्तेयेः ॥११।। 

` यत्मात्व"मेव विश्वात्मा ब्रह्मा स्थाशुदिवाकरः । 
'"पूतीमूतं परं बीजमतः पाहि पनातन ॥१२॥ 

त्वमेवामृतसर्वैखमनन्तपुरुषो ऽग्ययः । 

सन्तानायेस्पेतः सन्" ' पाहि संसारसागरात् ॥१३॥ 
# 

एवमामन्त्य तं ' "दयात् गुरवे कल्पपादपम् । 

चतुभ्येश्वापि ऋत्विग्भ्यः सन्तानादीनि कल्पयेत् ॥१४॥। 
एतेन चत्वार ' 'एवत्विजः कतेव्याः, कुशमयाश्वत्वारो ब्रह्माण इत्युक्घं ' 'भवति । 

सखल्पेष्वेकाभिवत् कुयौद् ' 'गुरुरेवाभिपूजितः । 
न विस्तशास्य कुर्वीत न च विस्मयवान् भवेत्!” ॥१५॥ 

1. 0. उट्ण्विभागेन 

^ तथा 

¢+ भ्भाजान 

^ षशौप० 

५५ 01118 दति 

^ सिखाना 914 1, (0). सिखाना 

{07 {16 78८} २९१९ 01101) 

(011९6 {0700 ४. 12. ~ 

श्िम्तितानमप्रदायक्षः, 23 षिसिभाु 

प्रहाय ने, ]. (). चिन्तितार्धप्रटाय च 
१, ०सूतिने 

) 

10 

11 

1 

18 

14 

10 

10 

+ रसमेव, [. (). श्त्लामेव 

10111 1.0. 9४7१ ^ सूतम् पर. 
1.0). स 

^ विदाद् 

1. (). रव चल्विजः, ^ रएवदििजः 
^ सम्भवति 

^ शरवेवाभिपूजितः, 1. (). शरव 
वातिपूजितः, ४१. 7. गुरवे चाभि- 

पूजनम् 

५ नरः 



कल्पपादपमहादानम् 

' [न च विस्मयवान् ] इयन्मया दक्तमिति नाहृष्टारवान् भवेदिलयर्थः । 

श्रनेन विधिना यस्तु [प्रदद्यात् कल्पपादपम् ]* । 

सर्वेपापविनिरङ्कः सोऽश्वमेधफलं लभेत् ॥१६। 

भश्रप्सरोभिः परितः] सिद्धचारणकिश्ररेः । 

भूतान् भव्यांश्च मनुजांस्तारयेदात्मसम्मितान् ॥१५॥ 

स्तूयमानो दिवः पृष्टे पुलपौतप्रपौतवान् । 

विमानेनाकंवर्शोन विष्णुलोकं स गच्छति ॥१८। 
दिवि कल्पशतं तिष्टेद्राजराज्यो भवेत्ततः । 

'नारायण-बलोपेतो नारायणपरायणः | 

नारायणकथासक्तोः नारायणपुर व्रजेत् ॥१६॥ 

योवा पेत् "कनककल्पतश्प्रदानं 

यो वा +रणोति पुरुषो ऽल्पधनः स्मरेद् वा । 

सोऽपीन्दलोकमधिगम्य सहाप्सरोभि- 

मन्वन्तरं वमति पापविमुक्कदेहः ॥२०।। 

प्रयोगः 

श्रत यजमानः भमुपजातकलपपादप-' मह दानदानेच्वस्तुला पुकषनिं खितं खद गचर्म-मयढाल- 
सत्राहतुलाश्थाप्यह्रिप्रति" | मा-सालङृरतुला-हस्तप्रा्य-प्रतिम-] ऋत्विकचतुष्टय-' वरणदज्तिणा- 
सामप्रीवहिः सवैमम्नारम्, अधिङ्ततेन पलतयावृदध सदस्रप्रलावधि यथेश्र कश्चन- 

मुपादाय तस्याद्धेन ¦ 'कल्पपादपमपराद्न सममागेन सन्तानं [मन्दारं पारिभद्र ] हरि. 
चन्दनम् एवं पच तहन् पश्षशाखान् सौवणेनानाफलपक्ति-हैमपत निरभितानेकवज्ञाकार सहितान् 

(0५ 

1१७ [. (). 814 .\ ५11} {11८ 
107५१ ८।६व् [01110 
> १][116्व् [700 भ. 1. ^, 
1) ४110 [. (). महादानं मिवेद्येन् 
४ (९६९४ {16 ए196|६€ल्ते एग. 
1101) 28 अमरोपिभिः परितः 

1. (). नाराथशोव्रलोपेतो, .\ 

नारायशोवलोपेता 

1०} [, (). तापे 4 चक्रो 

+ कल्पतसप्रषाना, भ. 1, मकल. 
कल्पभ 

\ ण्टानस्यानेष् 
1. (). मयाञजन मातं ॥ मयाच्द्र 
01 मयदाल 

४ 0111168 (116 [1०५॥९{८व् [०1 
{1011 

.५ न्वरखारि° 

1. (0. कश्पपाए्मपर्डन, \ कल्य 
-पाद्पराडम 
1. (0. पद्प्तृह ६॥€ [1 ५८।६६८प 

00111010 ५५ मग्दारपरिभद्रः 



११९ दानसागरः 

केयूरकृशडलायमभिमतालङ्कारभूषितान्, एषामाच्छादनारथ शवेतवन्लयुगपश्चक, तरूणा'मधः- 

स्यापनार्थम् गुडप्रयद्रयं, शरतयेकं मृप्ष्यपरिमितान् पाकस्थ]-ष्तजीरफ-" तिला, -करपदधाधः- 

स्यापनार्थम् श्रमोषटषठनर्णान्तरः-परवोत-ण्लाटिता ब्रह्मविष्णु -' शिवम।स्करप्रतिमाः, यथोक्ककम- 

तद्चतुष्टयाधःस्यायनार्थम् श्रमिमत §वणंन्तरपतोतलाटिताः सरति-कामदेव-लदमी-साविती- 

सुरमिप्रतिमाश्च", कल्पतठ-"पार्वद्यपनार्थम् '¶ श्र्टौ कुम्भान् तदधःस्थापना्थं | कशादि- 

निितासनाषटक', कुम्माच्छादनार्थ' कौषेयवज्नाष्टकं, कुम्मपारश्वष्थापनार्थम् ` 'इक्तुदरडा्टकं 

गुष्पमाल्या-' ्कमामग्रीं यथेष्टफलाषटक पादुकयुगाष्टकं कांटभाजनाष्टक्, कलपतरूपाश्वौ- 

पणा्थं दीपिकोपानदयुगच्छतचामरा-'"सना्टादशधान्यानि चोत्पादयेत् । 

ततस्तुलापुरषोक्रसमयानामन्यतमस पूरव॑तरदिने यजमानगुग्रेतिगजापकाः तुला पुरुषव- 

द विष्यभोजनादिकं कृत्वा, निवेदनसङ्कल्पवाकययोस्तुलापुरुषपदस्थाने ` ̀ कल्पपादपपद प्रक्सिप्य 

यथायथं निवेदनं सङ्कल्पश्च कुयु: | 

ततोऽपरदिने यजमानस्तुलापुरुषवद् गोविन्दा-'ग्याराधनादि-मधपकंद्ानान्तं कर्म" गोविन्दा- 

यभ्यचन-ब्राह्मणानु्ञापन-दानसङ्कल्प-पुरयाहादिवा चन-वर एवाक्येषु॒तुलापुसुषपदस्थाने । कल्प- 

पादपपदं प्रक्तिप्य कुर्यात् । ततौ गुश्चैलिग् यजमानजापक्रा उपवसेयुः । 

श्रपरदिने च कृतनियास्तुलापुरुप्रवदमिस्थापना' "[दि-मध्यव्राह्मणवाचना | न्तं कर्म यथा- 

यथं कुपुः। एव्व मध्यत्राह्मणवाचनान्तं कम तुलापुषषप्रन्थमनुसन्धाय अनुष्रातग्यम् । तत 

ऋत्विजः कल्पतरमानीय प्रधानवेयां लिखितचक्रमध्ये गुडग्रस्थं दत्वा ' "तदुपरि स्थापयेयुः । 

तनस्तद्याध्रा गुडग्रत्थोपरि पटङ्िकरमेण सुवश-“"पत्नोतलाटिता ब्रह्मविष्णुशिव-°'भास्करप्रतिमाः 

1 [{, 0. ०मव०, \ भमर 11 \ द््ुकाष्टक 

{0६ 1. (). पात.५ प्रखपरि- 12 130} [. (). २५4 ^ न्माला० 

मिताश्चात्र {01 [|1५ })1धल८्ट(ल्त 123 {५0 {, (0. ९1५4 \ 011६ 

९ 

00111011 सना 

1. (), न्लौरकः 14 .\ कलखयपाद्पदं 
4 ^+ तिलाः 15 1, (0. ०001118 न्दा 

9 [. (0). न्न्तर 16 1. (). 8 4 01111 1८ 

॥; ,\ पात्रोत्०, 1. (). भन्तोत्० 1 .\ कल्पपाद्पदं 

7 .\ ०शिवाचुाताकप्रतिमाः 1 \ ०1115 {€ 718९6४९ कण, 
8 [. (). प्रतिमा {1011 

0) [. (). ज्पाश्र 19) .\ परि 
10 1३५४1 {, (). ५०५ ^ 0111 20 1. 0. ग्यन्त्ोतु° 

८७ 7४८६९६९ [ण्ण 21 4 श्वि 



तथा गोसदस्रमहादानम्। ( मतस्यपुराणम्-२७८ भ्रः ) 

अथातः -सम्पदक्यामि महादानमनुत्तमम् । 

गोस् खप्रदानाष्टयं सर्वपापहर परम् ॥१॥ 

पुरयां तिथिमथासाय युग' -मन्वन्तरादिकाम् । 

'्पगोततचल्ितवं स्यदेकरालमथापि वा ॥२॥ 

दानदिनात् पूवविरावं दुग्धमालेमाहारं कुर्यात, श्रशक्तावेकरावमित्युन्नेयम् 

लोकेशावादनं कुयात्तलापुरूषदानवत् । 

पुण्याहवाचनं तद्रद्धोमकायंन्तथेव च ॥२॥ 

ऋत्विखर्डपसम्भारभूषणाच्डादना दिकम् । 

रपं लक्तणसंयुक्त वेपिमध्येऽधिवासयेत् ॥५॥ 

वृषलक्षणच विष्णुधर्मोत्तिर उक्तम्, तद यथा- 

^ [तस्याः सुतं] परीक्तेत त्रे लक्षणान्वितम् । 

उन्नत्कन्धककुद्*-मृज॒लाब्रुलक्म्वलम् ॥५॥ 

मदाकटितरस्कन्धं वैदू्यमणिलोचनम् । 

प्वालशफनन्नाप्र सुदीध॑वलवालधिम् ॥६॥ 

नवाटादशसंद्यै्वा तीच्णाग्र"-दे शनेः शुभ॑ः । 

मल्लिका्तश् मोक्तव्यो गृहेऽपि धनधान्यद्ः ॥५॥ 

तथा(वि. ध. १।१४६।४७-५५)-- 

"मोक्कव्यानात भ्धूयौणां भूयो वद्यामि लक्षणम् । 

""सखस्तिकाकार शन्नाश्च मेषौघसटशखनाः ॥८॥ 

. °मन्तरारादिकः ५ 01116 म 

1. ()., ५ ४7५ ॐ. },. पमरोत्रत ( ^^ न्मः 

विराव प [. (). योक्रव्यः, ^+ योक्तव्यः 

५५ तभ्माहषभ {07 1}1€ [7१८]९।९द 8 1. (). ४0तै ^ यौक्रन्यागास 

1108 9 1. (2). कर्यागं, ^ भते ४. 1). 

4 त्रधयः धार्था्थां 

10 ^ खक्िकाक्छारश्यङ्गाया 



११४ दानसायरः 

महाप्रमाणा तथा मत्तमातङ्गगामिनः । 

'महोरस्का मदोतसाहाः महाबलपराक्रमाः ॥६॥ 

शिरः करौ ललारश्च वालधिश्चरणानि च । 

नेत्रपाश्वे च कृष्णानि शखन्ते चन्द्रमस्त्विषः° । 

श्वेतान्येतानि शयन्ते कृष्णस्य तु विशेषतः ॥१०॥ 

भूमौ कषति लाङ्गल प्रलम्बस्थूल-वालधिः । 

पुरस्ता दुन्नतो नीचः" पृ्रतश्च प्रशस्यते ॥११॥ 

शङ्किष्वजपताकाभा येषां "राजिर्विराजते । 

अनडादस्तु'” ते धन्या वित्तजीवजयावदाः ॥१२॥ 

ग्दक्निणं', निवर्तन्ते ख "भये विनिवतिंताः ] । 

समुन्नत *-शिरोग्रीवा धन्यास्ते यूथवधंनाः ॥१३॥ 

रक्तशन्गाप्ननयनः' * श्वेनवरणो भवेद् यदि । 

शफैः 'प्रवालदशेनौस्ि ` "्धन्यतरस्ततः ॥१४॥ 

एते धूयाः': प्रयल्ञे न ' "मोक्तव्या यदि वा वृषाः । 

धारिता तथा '*मुक्ता धनधान्यविवधंनाः ॥१५॥ इति । 

[ गोसदश्ठाद् विनिष्कृष्य गवां दशक्रमेव वा । ]““ 

गोसहल' बहिः कुयौद् वल्लमाल्यविभषितम् ॥१६॥ 

गोसहस्राद् विनिष्कृष्येति ~ [ गोसदश्ात पृथक |, एतेन दशाधिक, गोसहघ्मुतपायं 

“गोसहख' बदिः कुया 'दिति श्रतेः । 

1, (), महोवा, ^^  मद्रोचा 

५५ महोत्साहो ४. 1. महोकस। 
^ वा 

1. (), नेते पाष 
13011 1. (). ४०५ .५ चन्द्रमत्िषः 

.५ °स्तुन्० 

1. (). ग्दुद्यतो, .# ग्लन्बतो, ४. 1). 

०्ब्र तथा 

10४ [. (). 7 ^ नौलः 

५ रजि 814 1. (). वावि {0 राजि 
५ अगड. इष्ठ, 1. (). भनडङरहाय् 
^ प्रददिश 

19 

14 

16 

10 

11 

19 

19 

20) 

९1 

¦ परिनिवत्तिताः {07 ५116 1४८८८ 

{९५ 0 

{. 0. समुहतः 

५५ यन {07 नयनः 

1. (), प्रधान 
८५ धान्यवतस्ततः 

1. (). धायीः, ^ पार्या, ४. 1). धन्याः 
1०६ [. ^), ४० ^ योक्तव्या 

{. (). युक्ता 
र. 7. 00116 {6 1861८1८५ 

{07४10 

५ 16४08 {€ #786}८€16त 0 
1107 28 गोसहापृथकत्वस 



। 4 

0) 

र 

५ कल्पपादषपमहादानम् ११३ 

स्थापयेयुः । ` ततपूवंतो ऽधस्तादारोपित-सरतिकामदेवध्रतिमं भूगुडप्रस्थोपरि सन्तानं, 
कल्पतदददधिरातोऽधःसमारोपितलदमी प्रतिमं प्रतप्स्थोपरि मन्दारं, ° [कल्पतरूपधिमतः श्रधः-] 

 समारोपितसावितरीप्रतिमं जीरक्भस्थोपरि पारिभद, “ [कल्पतहत्तरतः अधः- | समारोपित 

छुरभिप्रतिमं] तिलप्रस्थोपरि हदरिचन्दनन्च।रोपमरेयुः । स्वी उक्तान् प्रत्येकः बितवज्नयुगेना- 

च्छादयेयुः। -[श्रष्टाु च दिक्तु] प्रतयेक्रं कौषेयवल्ञाच्छादितान् इन्ञुदर्डफलान्वितान् 
माल्यालङकतान् अषौ प्पूशंकुम्भान् पाशवारोपितपादुकायुगभाजनासनेष्वारोप्य, कल्पतरुपाश्व" 

परवोक्रदी पिका-'°युपकरणमारोषयेवुः । 
""ततो म्गलतूयं गीत-''वन्दिघोषेषु सत्सु ऋत्विजः कुण्डसमीपस्थकुम्भचतुष्टयजलेन 

यजमानं ज्ञापयेयुः। ततो यजमानः शुक्कमाल्याम्बरधरो प्रतसवांलङ्कारः पुष्पाज्ञलिमादाय 

कल्पपादपं ' "लिः ` "प्रदक्तिणीकृय, नमस्ते कलयग्रत्तागरेयादि पाहि संसारसागरा दिलन्त- 

मन्तान् पटित्वा, पुष्पाज्नलिनाभ्यच्य गुत्रेतिग्भ्यो यथायथं दयात् । 

ॐ शअ्यामुकामुकसगोवेभ्यः श्रमुकामुक्वेदामुकामुकशाखाध्यायिभ्यः श्मुकामुकदेवशर्मभ्यो 

युष्मभ्यं मत्स्यपुराणोक्तकल्पपादपमहादान'*-दानफलप्रा्चिकरामोऽहं मतस्यपुराणोक्कभा गव्यव- 

स्थया एतं गुडग्रस्थारोपितं सौवशोत्रह्मविष्णुशिवभास्कर-' "[प्रतिमासितवल्नयुगान्वितं गुद प्रस्था- 

रोपितमौवर्णमरतिक्रामदेवप्रतिमानितवन्नयुगान्वितसौवणं सन्तानसहितं घरतव्रस्थारोपितसौवणं- 
लचमोप्रतिमासितवक्ञयुगान्वितसौवर्णमन्दारसहितं जीरकरप्रत्थारोपितसौवणंसाविती-प्रतिमा- 

सितवक्नयुगान्वितसौवणे-' पारिभद्रसदितं तिलप्रत्यरोपितसौवणंसुरमिप्रतिमासितवल्नयुगा- 
न्वितसौवणं ह रिचन्दनसदितं कौषेयतस्र-' “गुगवेष्टितग्रीवेक्तुमाल्यफलान्वित-कुशासनस्थ' ~ 

1 1. 0. ०0701६6 तत् 10) [. (). 198 ४ 18८एाप 1616, 

~ ^ 07118 ६1€ {78€८लल्व् [0ा- ५ नू 

{101 11 \ 0111158 11 

) 1. (0. कषश्पतरोः {07 {16 11४. 12 1. (0). वाद्य {07 वनद् 
८॥४९६९व् कृगध्णा „५ 0118 1। 

4 1. 0. कख्पतरोरधः 14 ^ प्रद्द्चणोकु्य 
9 ^ 0170118 खरि 0 ^ 07118 रानफल 

(6; ^ प्रल्येक 16 ५ 01118 1})€ १६४८४९।८१ [ल- 

7 1.0. श्रटासु दिक, ^ ब्रह्ादिक्त 11011 
8 ^ 00148 पूशं { 1 ^ मन्तानं 0€101€ {18 

9 ^^ पाश 18 1. (). 0018 युग 

19 ^ 01118 

१४ 



११४ दानसागरः 

-पादुकायुगकरश्यभाजनयुत-प्ूणं कुम्भक" -[दीपिक्रोपान् | --युगच्छल्चामरासन--*फलमल्ययुत- 

पश्चवर्णवितानकराशादशधान्यय्ुतं “कल्पपादपं ददानि । 

प्रतिग्रहीतारः खस्तीत्ुक्ता सावितीं पठित्वा यथायथम् अमुकपादपोऽयं विष्णु- 

देवतः" इत्यङ् यथाशाखं कामस्तुतिं पठेशुः। ततो दक्तिणादानम् । ॐ अरय कृतेतदान- 
प्रतिरथ वुष्मभ्यमहं दक्तिणामियदुतपत्तियोग्यां भूमिम् एतानि चः रल्नानि ददानि। 

प्रतिग्रहीतारः खस्तील्युक्ता प्रत्येकं "[तषन् मूलेषु] स्पृशेयुः । ततो यजमानस्तुलापुरुष- 
वज्ञापक्ेभ्यो दक्तिणादानं दोनानाथादितपैणः व्राह्मणवाचनश्च कुर्यात् । ततः कल्पपादपं” 
गुरवे, '" [सन्तानकादी्च चतुरो] व्तान् ' 'ऋण्वेयादिक्रमेण चतुभ्यं ऋचिग्भ्यो निवेदयेत् । 

' [खल्पकल्यपादपद् नि तु] '“गुहरेकास्निवत् खगर्योक्कविधिना सर्वं ब्रह्मारडदानवत् कुर्यात् । 

1 

९ 

= 

44 

६ 

॥। 

इति कल्पपादपमहादानं समाप्तम् । 

५ 0111116 क 

^^ पादुकापानद्् {01 {110 1116. 
1७८ [01110 

५ 0111118 फल 

,\ कल्पपादटामषशाटानमद्टः 
\ गषोतारः 
1011 1. (). पात् ,\ तरिक्णुदेषत- 
मिल्युक्घा 

५ 0111118 1) 

१, तसम्दलेष् 07 116 17व८]५॑न्प 
7011 

1९} 

1301} 1. ^). 

पर्च 
1१०६॥ [. (^). छत् ५ (लतत् (ट 
#7२61९{९ब् [एकल 25 सन्तान- 
कादीःषतरो 
\ ऋग्वं टाटि० 

1. ()* स्वल्यकल्यपाट् पट्ानेषु 8110 „\' 
स्वल्पपाद्पट्ाने तु 
1. (). गररेवेकाग्निवत् 

411 \ कल्यपाद्- 



गोसहस्रमहादानम् ११६ 

गोसदहसं दत्वा तदहिने दुग्धमाताह रो भवेदिदयर्थः। 

ध्रावयेच्छणयाद्वापि महादानानुकतेनम् । 

तदिनं ब्रह्मचारी स्याद् य इच्छेद् विपुलां धियम् ॥३२॥ 

भवति, तदा तदिनं ब्रह्मच्य॑माचरेदिवयर्थः । 

श्रनेन विधिना यस्तु गोसहक्चप्रदो भवेत् । 

सर्वेपापविनिमङ्कः सिद्धचारणसेवितः ।३३॥ 

तदिने च 'महादानप्रन्थं शणुयात्, ग[अनन्यान्यपि ध्रावरेत् । ] यदा विपु्तश्रीकामो 

विमानेनाकवरेन शङ्किनी जालमालिना । 

सर्वेषा लोकपालानां + [लोके सम्पूज्यते ] सुरे: ॥३५॥ 

प्रतिमन्नन्तर' तिष्ठेत् पुतपोल्ससन्वितः। 

मप्तलोकानतिकम्य ततः शिवपुर व्रजेत् ॥२५॥ 

शतमेकोत्तर ̀  तद्रत् सतृणं ° तारयेद् बुधः । 

मातामहानां तदच पु्तपौतसमन्वितम्ण ॥३६॥ 

यावत् ?कल्यशनं तिष्टेद्राजराजो भवेन् पुनः । 

श्रश्रमेधशतं कुर्याच्दिवध्यानपरायणाः । 

नेष्णवं योगमास्थाय ततो मुच्येत वन्धनात् ॥३५॥ 

१पितरश्चामिनन्दन्ति "[गोसहखप्रदं सुतम्" ० । 

1 1 मपि स्यत् ' भस्वकुलेऽ्माकं पूत्रो दौहित्र एववा ॥३८॥ 

गोसदघ्रदो भूत्व! " + |नरकादुद्धरिष्यति ॥ 

तस्य कर्मकरो वा स्यादपिद्रष्रा तथेत च। 

ससारसागरादस्माद् योऽस्मान् सन्तारयिष्यति ॥३६॥ 

.\ महादानरविधियन्य 

1. (). ना13 {]1€ ।८}६९।८द] 

7011011 

.\ तदा 

५: सीकेगः पूज्यते {07 {€ 11८16. 

१९५१ [कणा 

.^ तदयेह धः 

०7५ 1. }. तबमनिनतः 

॥ 

म 

^) 

10) 

11 

^ कन्पनातः 

.५ पपिनर्शपि नन्दिं 

८६. गोदाने 011 # 101 {५ 1५८16. 

{९५ [7071107 

1. (). ग्रभ 

(01१९८६्९्द् {का ४, 1. ^. 1 

8114 [. (). अभ्य 

1. ^). सुकनं 

^ मरस्य मु 07} [0 (6 178९. 

८९८५ [५710 



१२० दानसागर: 

इति पठति य एतद् गोसदखप्रदानं 

खुर-]भवनमुपेतः संस्मरेद् वाथ पश्येत् । 

श्ननुभवति मुदं 1[वा सुच्यमानो| निकामं 

प्रहतक्लुपभावः सोऽपि यातीन्दलोक्म् ॥४०॥ 

प्रयोगः 

श्रत यजमानः समुत्पर्नगोसदखमदहादानदानेच्छ-"स्तुलापुरुप्रलिखितं खड गचर्म-"मयढाल- 

सप्राह-तुला“-स्थापनीयदरिप्रतिमा-'सालङ्ारतुल्ा -स्तप्र द्य -षप्रतिमावहिः सवैः सम्भारम्, 

श्रधिकत्वेन दशाधिक्राः सदघ' गास्तथोक्लक्तषणयुतं व्रषमेकं, 'गोदशकत्रष-१[पूजाथै' प्रत्येक 

वस्तं | पूजोपकरणश्, पलशतोपरिपलसदखलयपयन्ताभिमतञुवणंधटितानि ` "यथेच्छनाना- 

` 'रन्नालङ्कुतनन्दिकेशवर, [गोद्शक्रालङ्करणार्थः घरिटिक्रा'*-तिलक-ललारयपष्टामिमत "-रल- 

खचितशक्ग “-युगानान्च दश स्थानानि] गोसहखरालङ्करणार्थ॑ल्च क्त '"-युगाभीष्टतिलकाय- 

लङकराणां सदं स्थानानि, तथा गोदशकालङ्कारा् ताप्रदोहन-कोषकारतन्तुक्रपेटचामराां 

दश स्थानानि. नन्दिकिश्वर-दशोत्तरगो-'"(सहखटरषाणां] पूजार्थम् ` "अरलङ्करणाथेव वहुतर- 

गन्धमाल्यसामप्रो, '"गोदशक्पार्श्वस्थापनार्थैञच कामय". पादुकायुगोपानद् युगच्छत्रकास्य- 

भाजनासनानां -'दश स्थानानि, गोसहखालक्रणार्थ वल्नयुगसहलम् श्रभीष्टपरिमाणरोप्यखुर- 

चतुष्कसहखञ्च, नन्दिकेशधरालङ्क रणा कोषेयवस्तं, ननिदिकेश्ररारोपणार्थ' लवण-गद्रोणं तत्]. 

1 (*0116८द८्त् {कि पि. 1. 1. (). 1 1. (). योदशकानङगरण।यघरिटक 
वा वाच्यमानौ ध्यात् ^ बाध्यमानो 107 1: [, (), 01118 त 

11९ [7२४५१६९९ [को 14 1. (). गङ्ग 

2 ५ 0111118 दानेच्छ 10 ^+ गोदशकालडरणाथद्शसप्यघरिटका,.. 

23 1. (0. मयाज्जन, \ मयाञच्चनुं {का प्रङ्भयुगानि {0 {€ 1:्\€(€त्. 
मयगल {01.107 

4 {01 1, (). ४11त् ^ ततेपे पर्ष 16 1. (). ङ्ग 

५६८५7 तुला 17 ^ सहस्राणां {07 {116 186४ ल॑<त 

9 ५ 0111185 सलङ्ार 1071011 

(0 ^ तुलाबह्िः 14 ^ भलड्ाराथेश्च 

¶ ^ 01111६3 सर 19 ५ गोद 
8 1. ^). मोदक 0 ५ ०15 पादका 
9 \ 0111118 शा« ए10८\€॥€त् णा ` 2] ^ ०0118 दथ 

(1011 2२ ^ द्रोष्वत् 10 {]1€ 1८]९{९५ 
10 1. 0. यच्श 07110 
11 ^ ०11८8 रबा 



गोसदक्षमदहादानम् ११७ 

सुवं शङ्गाभरणं रौप्यपादसमन्वितम् । 
मन्तः "प्रवेश्य दशकं वल्नमाल्येस्तु पूजयेत् ॥१५७॥ 

सुवणं शङ्गाभरणं खवणे शकर सुवणाभरणश्च । एतदाभरणं 9गोसदखस्येव, गोद शके 

“प्रनतः प्रवेश्ये"*[यादिना अ]लङ्कारान्तरश्रतेः । अन्तः प्रवेश्य मरडपाभ्यन्तरं (भ्रवेश्येदयर्थः । 

खुवणंघरिटका "-युक्कं ताप्रदोहनकान्वितम् । 

खवणंतिलकोपेतं हेमपट रलङ्कतम् ॥१८॥ 
कौषेयवल्रसंवीतं माल्यगन्धसमन्वितम् । 

°[नानारनमयैः शङ्गश्वामरेधोपशोभितम् । 

पादुकोपानदच्छत्रभाजनासनसंयुतम् ॥१६॥] " 

गवां दशकमध्ये स्यात् › ०का्चनो नरि्दकेश्वरः | 

कोषेयवच्रसवीतो नानारन्नसमन्वितः ॥२०॥ 

1 + लवशद्रोणशिखरे माल्येत्तफलमंयुतः । 

कुयात् पलशतादृद्ध " सर्वमेतदशेषतः ॥२१। 
शक्तितः पलसादस्च " 2 -वितयं यावदेव तु । 

सर्वमेतदिति नन्दिकेश्वरदशोत्तरगोषदखसोव्णालङ्कारादि कम् । 

गोशतेऽपि दशांशेन सर्वमेतत् समाचरेत् ।॥२२॥ 

पुण्यकरालं समासाय गीतमङ्गलनिःखर्मः । 

' > गोशतेऽपि दशशिनेति मोसदश्चं यदुक्तं तस सर्व॑स्य ' 'दशमशिन । 

सर्वोषरध्युदक " 5 -ल्नानन्न।पितो वेद पुङ्गवः । 

दममुचारयेन्मन्ते गृहोतकुषुमा्न लिः ॥२३॥ 

.\ पुरस्य 9 ^ 01118 {11९ 1५९४€९।६्त [०07 - 
2 1. (). गोसहस्यव {1011 

3 [.(). तुं 10 [. (). कञ्चन 

+ ५ ति नाना 0 ६17९ 7६५८८८6 11 ^ मवण 

01101 12 1. (). ग्सादहस 
9 [. (). अनः 1; ५ ०11{8 11 

(॥ .५ मम््रपायन्तर 14 1{०६] [. (,), 90 ^ दशांशेन 
प ६ जचरिक(9 19 ^ स 0 दक 

8 1. (3). ईेनमरवयृतः, श. 1, ईमरवमधेः 



११८ दानसागरः 

नमो वो विश्वमूरतिभ्यो विश्वमातृभ्य एव च । 

लोकाधि-'वासिनीभ्यश रोहिणीभ्यो नमो नमः ॥२४॥ 

भ[गवामङ्गेषु तिष्रन्ति] भुवनान्येकविंशतिः । 

ब्रह्मादयस्तथा देवा रोहिण्यः "पान्तु मातरः ॥२५॥ 

गावो ममाग्रतः सन्तु गावः पृषत एव च । 

गावः शिरसि मे नित्यं गवाँ पध्ये वसाम्यहम् ॥२६॥ 

यस्मात्त्वं वरषह्पेण धर्म एव सनातनः । 

+[अष्टमूरतेरधिष्ानमतः पाहि सनातन ॥२५७॥ ] 

इलयामन्त्य ततो दयाद् गुरवे नन्दिकेश्वरम् 

“ [सर्वोपकरणोपेतं गोयुगघ्च विच्ञणः ॥२८॥ 

सर्वापकरणोपेतमिति "छवादुपकरणसदितं नन्दिकेश्वर, | मोयुग्व पादुकायुपकरण- 

सदितमिदर्धः। 

ऋत्विग्भ्यो "[धेनुमेकेकां दशकाद् ] विनिवेदयेत् । 

गवां शतमथेकेकं "तदधं" वाथ विंशतिम् ॥२६॥ 

दश पश्चाथ वा दयादन्येभ्यस्तदनुज्ञया । 

“नेका बहुभ्यो दातव्या यतो दोपक्ररी भवेत् ॥३ ०॥ 

श्रत '"सर्वैत ऋतिविग्देयगवीभ्यो'' द्विगुणा गावो गुरपे देयाः, '*्रतिग्देयकपरेनुतो 

"गोयुगश्व'* विचक्षणः इत्यनेन गुरवे द्विगुण गवीदानश्रुतेः। शताधोदिदाने लन्येभयोऽपि 

गुवरेत्विगनुक्घया देयाः । 

बह्स्त्वेकख दातव्याः ' 'धीमतायेग्यत्रद्धये । 

पयोव्रतः पुनस्तिष्टेदेकाटं '-मोसदटखदः ॥२३१॥ 

५५ ०वासनौभ्यय्च, . (). ०्व।सवोभ्यग 
६ गवां मागेप्रतिष्टन्ति {07 1})९ 1 ८- 
४९६५ 1071101 

५ सव्य 

६. 01118 1५ [वल रल॑ल्प् [ण 

1101) 

.६ 0111118 {116 [10८1 ५।९८१ . [० - 
{101} 

1. ^), इषाद्यप० 

५५ 76०५8 € 10८॥९।९व ]ण- 

1101 ४8 परनुमेकैक' दभ्वा 
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(9 

1८0) 
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14 

14 

19 

^ तद 

\ नेको 
\ सव्ये 
1. (). ०गवोभ्योऽपि 

1. (). ऋतििगृटयेक०, ^+ ऋविग्ठंथक० 

५५ ग) युतच् 

("0116५164 {70 ‰¶, 2.4.12 

1५ 1. 0. ओौमदारोग्य० 

५ ०देकाडन्त् सहखदः 



गोसहखमदहादानम् १२१ 

पारवस्थापनाथैमिक्त यथेष्ट फलानि, यजमानल्ञानार्थ' । स्वापधिञ्चोत्पाय, तुला पुरषोक्कः- 

समयानामन्यतमस्य प्प्वचतुर्थदिने प्रातः कृतनित्यो यजमानः शुचिष हीतोदक' पूरं ता्रपाल 
उदच्् खः सङल्पयेत् । 

ॐ मतस्यपुराशोक्तगोसदखमहादानकम »[ कतुम् श्रया दि दिनचतुष्टयं ] गोसहसखरमहादानः 

प्राच्योदीच्याङ्ग"-भूतं दुग्धमालाहारमह करिष्ये। श्रशक्तौ तु ` [दानपूवेदिन एव" पयोत्रतो 

भवेत् । तदा | पूर्वदिन एत्र प्रातः सङ्कल्पः'“ । वाक्ये ''च ' °दिनचतुष्टयपदस्थाने दिनद्य 

मिति निवेशो विशेषः । गुग्रत्विग जापकास्तु दानदिनपूर्तरदिने तुलापुषवद हविष्यभोजनादि 

कृत्वा, निवेदनसङ्कल्पवाक्ययोस्तुलापुरुषरपदस्थाने गोहल ' ' पद प्रस्िप्य यथायथं निवेदनं 

मलञ्च ' "कुयुः । श्रपरदिने यजमानः तुकललापुङुषवद् गोविन्दायाराधनादि-मधुपकंदानान्तं 
ग विन्दा-'"यचन व्राह्मणानुज्ञापन- '"दानसङ्कल्प-पुरयाह दिवा चन-तर शवाक्येषु '  तुलापुरुषपद- 

म्धामे गोसदखपदं प्रक्षिप्य कुर्यात् । ततो गुगरल्विगजापका ' | उपवसेयुः, यजमानस्तु क्तीर |] - 

' मात्राहारो भवेत् । शपरद्नि ~" |कृतनिल्या यजमानादय]-स्तुलापुरुष्र--'[वदग्निष्यापनादि 

मःयत्राद्मलकवाचनन्तं | कम यथायथं कुयुः । एवञ्च मभ्यत्राद्मणवाचनान्तं क्रमे तुलापुरष- 

--- ग्रन्थमनुसन्धाय ˆ 'सर्वतानुणएातव्यम् | 

1 ^ मरव्वोप्रपिकादूद्रतरि्यति नम्यकंरो ता 13 ^ म चतुरयरम्य।न 
म्णाट्पि दृटा तथव न । मम् रमागर।- ]:} ५ (01111 स 

दम्मान् संभविध्यति। इति पदनि य एतद् 11 ।. 0). क्यात् 
गोमहसप्रदानं। अपिकं 1; ^ न्दयभ्यश्चन 

2 ^ 1119 ज्र 16 [. (), कोो)19 दान् 
% ^ काा118 पू* ५ ^ (11[६ष् 
+ 1. (0). ताा1/8 क 1 .\ स्तुन्नादुग {01 {16 11१६१९८९ 
2 ^ मव चतृटय {07 {16 ]14ल८- [10711011 

1९५ [00761011 19 1. (), महानो 
6 ^ नतु ~) ^ क्रतनिन्ं यजमानम् {01 {})€ 119८ 
7 4 01118 अह 
3 ^ पूव्वद्ने पमोव्रवम्बदा {0 {1९ 21 

707१८६९।द्त् ककण 
0 [. (0. ०016 एव ५ 

10) 10) 1. 0.87त + मडन्प 2} 
11 1. 0. ०1८8 1६, 4 त् 

१९ 

{६८८१ गाध्णा 

८ वदाद्ि सध्यद्नाह्मकवाचन 101 {116 

ए ध८(्ट{ल्त् कृत्ता 

^ °ग्रडनमनृमन्धाग्र, [, ({). न्यन्यमन 

^ 0111118 मर्व 



१२२ दनि्तागरः 

तत ऋत्विजः पूर्वधटितं नन्दिकेश्वर-' [मानोय, दशाधिकं गोसदक्त सद्षञ्चानास्य, वृषं 

प्रधान ]-वेयां लिखितचक्रोपरि स्थापयित्वा ततपाश्वं लवणद्रोण--राशिमारोप्य, तदुपरि [नन्दि 

केश्वरमारोप्य, केपेयव्वेणाच्छाय, ततपाश्वं माल्येत्त फलानि यथेच्छमारोपयेगुः ]। ततः 

+ [पू्वानीतदशाधिक | -गोसदखाद् गोदशकमुत्ङृष्टं थक् कृत्वा, "गोसदख' “ [मरडपबदिः 

वल्नमाल्यषोवणं | -मक्गतिलक्रायभिमताभरणे रैप्यखुरेश्वालङ्कारयेयुः" । गोदशकन्तु मण्डपं 

्त्ेश्य नन्दिकेश्वरवेनेन स्थापयेयुः "उक्रालङ्कारेधालङ्कारयेयुः । ततपार्श्वे चोक्तपादुका- 

युपकररणानि स्थापयेयुः । ततो यजमानस्तद्गोदशक्रम् श्रभीष्टवल्नमाल्यादिभिः पूजयेत् । 
तत ऋत्विजो " [मङ्गलगीततूयवन्दिघोषेषु सतख], कुरडसमीपस्थ-' " [कुम्भचतुष्टयजलं 

सतपधिमिश्रं कृत्वा, तेन | यजमानं ज्ञापयेयुः । 

ततो यजमानः शुक्कमाल्याम्बरधरो ' 'धृतसर्वालद्कारः पुष्पाज्ञलिमादाय नमो वो विश्व 

मूतिम्य' इद्यादि-- "पाहि सनातनः इद्यन्त-मन्लान् पटित्वा, दश गाः प्रदक्तिणोकृय पुष्पा- 

सलिनाचयित्वा, गोसहखः श्रषरं नन्दिकेश्वर गन्धमाल्यादिभिरभ्यच्यं गुगरत्विकपरमुखन्राह्मणेभ्यो 

दयात् । "> [तद् यथा--ॐ>] श्रय यथासम्भवगोतनामभ्यो युग्रेत्विकप्रमुखत्राह्मणेभ्यो 

मत्स्यपुरा णोक्रगोसहखमदादान।' ` -दानफलप्राप्तिकामोऽहं मतस्यपुराणोक्रभागव्यवस्थया "एता 

्रषकराबन- '“रलञालङ्भु त-लवणद्रोणशिखरारोपि त-कौषेयवन्नाच्छादि त-'“ [फलमाल्ये्ञुसहित- 

नन्दिकेश्ररसदहित-सोवशेघरिरका-तिलक्-ललारपट रनखयितश्गयुगालङ्ुत-कौषेयवन्नाच्छादित- 

माल्यगन्धसमन्वित-चामरोपशोमित-पश्वेन्यस्त]- पादुकरायुगोपानद् युग-च्छत- भाजनासन-' 'गो- 

दशकसहिता '*वच्रमाल्यभुष्रिताः सुवण शक्गाः सुवणाभरणा रौप्यपादाः सहः गा ददानि । 

1 \ दानाय दशाधिक महा {07 {11९ 10 ^ कृश्चचतुरटयस्यस््वांघपिनमियनमेन {0 

101६८16(6७प णका) 111९ 1)7४.९1५९१९५ [0४० 

) ६ 0111118 राशि 11 ^+ परिहितालङ्ारः 
:} ^ नन्दिकिश्ररं ययेरमार)पययुः {01 (10५ 12 ^ 011४3 {€ ॥1\८४९॥९् कत 

11८1९1८५ [काका {1071 

4 .\ पूर््योक्तं {07 (16 17८1६९६९ 1: ५ 0171118 दान 

{01101 14 ^ एतद् 

9 {. (). गोसहस्र 19 & 01115 रव 

(; ^ सुवण 011] [७1 {116 74५6€- 16 ^ 071६3 {€ 7८1६९८८५ 0. 

(९५ 1011101 1101 

7 .\ न्डइ।रयुः, 1. (). “इर्यः 17 + मोदश् 

8 \ अलङ्ारे० 1 ^ वस्तराकि माल्यभूषिताः 
(0 ५ मञ्जलन्र्चोषेषु {01 {16 17६५।९- 

1€५ 1707110 



गोसहस्मदहदादानम् १२३ 

परतिप्रहीतारः खस्तीव्युक्ता सावितीं पटित्वा "गाव एता शददेवताः' इत्युक्ता, यथाशाखं 
कामस्तुतिं पठेयुः । ततो गुरवे ऋत्विग् भ्यश्च दक्िणां दयात् । तद यथा--ॐ श्रय कृतै- 
तदानकर्मप्रतिष्टाथै' युष्मभ्यमदहं दक्तिणामियदुतपत्तियोग्यां भूमिमेतानि रन्नानि च" ददानि । 

ब्राह्मणाः खस्तीत्यक्घा यथायथं गाः पुच्छेषु गृङणीयुः । यद्रा गुद्रंत्विगभ्य एव दयात् । तत 

द।नवाक्ये ॐ अयामुकतगोतेभ्योऽमुकासुक्वेदामुकामुक्शाखाप्यायिभ्योऽमुकामुकदेवशर्मभयो 

युष्मभ्यं फलपुष्पोपशोभितपश्चवणं वितानकसहिता इति चः निवेशो विशेषः । तत च सोप- 
करणनन्दिकेशवरसदितं गोयुगं ° गोशतद्वयश्च गुरवे देयम् । + [शेषे ऋत्विजां समो विभागः । | 

ततो यजमानस्तुलापुरुषवज्वापकेभ्यो दक्तिणादानं, दीनानाथादितर्पणं, पुरयाहादिवाचनम, 

उक्ककमेण ब्राह्मणेभ्यो विभज्य गोसहखरप्रतिपादनघ्च कुयात् । ततस्तहिनं बन्धुत्दितो महा- 

दानविधिग्रन्थं श्रुत्वा दुग्धमातताहारस्तिष्टेत् । विपुलघ्नीकाम-५ [स्तु तिनं] ब्ह्मचयंमा चरेत् । 

नन्दिकेश्ररसदितगो-°शतदाने तु गोदशकस्थाने गौरेका, पुवंघरितनन्दिकेश्वराल्कारादि- 

खुवणंदशमभागसुवशेंन नन्दिकेश्वरालक्कारादिषटनम्। तदा गच 9मरटपाभ्यन्तरप्रवेशिताया 
गोरेकत्वेन विभागासम्भवात् *“शखल्पेष्वि'ति पूर्वोत्तरदानयोः धते, श्रस्य '"सन्दंशपाठ।च 
गुरेव ब्रह्माण्टदानवत् ' ' सर्वं कुर्यात् । 

इति गोसदखमदादानं '“समापम् । 

1 1. 0). च <{01८ रवानि (८; ^ -महसदानें 

2 ‰ 00118 1४ ¶ ^ 01711118 11 
$ {. 0. मयुतं 8 ^ मक्पास्यान्तरप्रतरेशं 
4 ^ ०0718 {106 1961€॥९१ [0 9 [. (). म्बकल्पेष्िनि 

६1० 10) ^ मडहसपाठाश्च 
9 «^ म्तुतिक्षद्धिनं 11 ^ 0018 1४ 

12 [. (), 071151६ 
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अथ कामधेनुमदादानम् । ( मत्स्यपुराणम् - २७६ श्रः ) 

श्रथातः संप्रवद्यामि ` [कामपेनुविधिं परम् | 

सर्वकामफलं नृणां महापातकनाशनम् ॥१॥ 

लोकेशावाहनं तद्रद्धोमकर्माधिवासनम् । 

तुलापुरुषवत् काय॑ "कुर्डमरुडपवेदिकम् ॥२॥ 

खल्पेष्वेकाभिवत् "कुयाद् गुहरेव समाहितः । 
काश्चनल्यातिशुद्धस्य ' [धेनुं वत्सश्च | कारयेत् ॥३॥ 

` [भनु वतमञ्चेयनेन | षेन्वर्थोपात्तसुव्रखंनेव "स्वेच्छया गवतूसकल्पनमुक्कम् । 

उत्तमा प्रलसादघाः तदर्धेन तु मध्यमा । 

कनीयसी तद्धन कामधेनुः प्रकीर्तिता ॥४॥ 

शक्तितच्लिपलादद् मशक्कोऽपीह कारयेत् । 

वेयं कृष्णाजिनं न्यस गुडग्रस्यसमन्वितम् ॥५॥ 

" [न्यसेदुपरि तां धेनुं महारलनेरलङ्कृताम् । | 

' "कुम्भाष्टकसमोपेतां ` ' नानाफलसमन्विताम् ॥ ६॥ 

मदारत्नेश्त्क्ृष्टरत्नैः । 

तथाश्रदशधान्यानि समन्तात् परिकल्पयेत् । 

रक्त-' -द्र्डा्रक ' 'तद्रत्ननाफलसमन्वितम् । 

भाजनं चासनं तद्रत्ताम्रदोदहनॐ तथा ॥५॥ 

५ कामपेनृपरापरं {01 {116 ])1८1;€- + ^+ मादस 

॥५५ [0011101 4 ^ 0171118 {716 7६८६९६९ [० - 
+ कुण्ड मण्डपत्ेदिक) {1 

^ काय 1८0) ॥. (0), कुम्माटङे 

^ पेनोवतसञ्च 11 ^ नारायगसमन्वितः 
^ सेनोवतसख् त्यनेन 14 ^ ०९प्ताश्क 
५ च्छयाया 1.) .# तदत् नारायशषमन्वित' 

^ वम्सदल्पन्' कोषात् युक्ते, [. ()` 

वत् खकरपयुक्त' 



कामधेनुमहादानम् 

कौषेयवल्नद्रय-[ संप्रयुक्त 

दीपातपतभरणाभिरामाम्- । 

सचामरां" कुण्डलिनी ' सधरटा" 

१२५४ 

°गायतिका-पादुक-रौप्यपादाम्' ॥८॥ |“ 

"गायिका भअत्तमाला । 

रसेश्च सर्वेः परितोऽभिजुष्रो '“ 

दरिदया पुष्पफलैरनेकैः । 

अजाजि-' 'कस्तुम्वुश्शकंराभि - 

वितानकश्ोपरि पश्चवणंम् ॥६॥ 

रसेः स्वै रिति लवणादिभिः षडनिः । 
धान्याकम्! ' । 

ल्लातस्ततो मन्गलवेदघोपैः 

प्ररक्तिणीकृय सपुष्पदस्तः । ]' । 

श्र वाहयेत्तां गुटपेनुमन्व' 

द्विजाय दयादथ दर्भपाणिः ॥१०॥ 

श्रजाजी [जीरकः । कृस्तुम्बुर 

वहुतरमत्स्यपुराणएपुस्तकेषु गुडपेनुमन्तेरिति पायद्शनात् गुडघेनङ्क-'या लदमी'रिदयादि. 

'" [मन्तपयोऽवल | मन्तपायश्वात कतेय्यः । द्विजाय दद्यादिति श्रुतेः ' 'कृतप्नैव कामधेनुरमरमे 

देया, ऋत्विगभ्यरस्तु दक्िणामावम्'` । 

1. ^). गप्रयुक्ता 10) 

2 {. (). भरण्ातिवास्। 11 

} |. (). सखामर। 12 
+ [. (). कृग्डर्लिनौ 1: 

2) 1. {). मयट् 14 

{; {. (). मानेतिका 

7 1. (). रौप्यपाद 1: 

> ~ 1€६पऽ ६।॥€ 78९४ल॑ल्तव् ण- 16 

{1011 98 संयुक्ना्मिनौदंघण्टं मा्नति 

क पादुका दीष्यापादाद 17 

9 1. (). गनतिक।, ^ मानविका 1 

10111 1. (). धात् ^ जरा 

^ कस्मुद्कह ° | 

1. (). जौरक 
1. (). धन्याक 

.५ शकक 0101 {07 (८ ॥1५८- 

६९।८॥] 1011101 

५५ °प्रढ्द०, ५. |). गुरुणोक्रमन्वौ 

11011 1. (). ५1५ ,\ (011८ 111६ 

1)11\1८{९व् [00111011 

एण्णा 1. () पणत् ^ कलयंव 
1. (3). न्नात्र, ^ ग्मावट्तर 



१२६ दानयागरः 

“त्वं सर्वदेवगण-* [मन्दिरमङ्गभूता 

विश्वेश्वरि विपथ ] -गोदधिपवं तानाम् । 

"त्वहान-“शल्रशकलीकृतपातकरोघः 

प्राप्तऽस्मि निर््रेतिमतीव परान्नमामि ॥११॥ 

लोके यथेप्सित-"कलानुविधायिनीं त्वा- 

मासाय को हि [भवदुःखमुपैति मर्त्य॑ः] । 

ससारदुःखशमनाय | यतख कामं ] 

त्वां कामधेनुमिति देवगणा वदन्ति ॥१२॥ 

श्रामन्त्य शीलकुल'^-ह्पगुणान्विताय 

विप्राय यः कनक्रधेनुभिमां प्रदयात् । 

प्राप्रोति धाम स पुरन्दरदेव*-जुष्टं 

कन्यागणोः परिघ्रतं'" पदमिन्दुमीलेः'" ॥१३॥ 

प्रयीगः 

श्रत यजमानः समुपजात'"-कामपेनुमहदा ° -दानद नेच्छस्तुलापुक्षलिखितं खड़ चरम '-मय- 
(लसम्नाह-तुलास्थापनीयद रिप्रतिमा-सालङ्कारतुला ' °-दस्तम्राह्यप्रतिमाबदिः'“ सर्व-' सम्भारम्, 

परधिकत्वेन सुवणंपलसदखनिमिता '*-मुत्तमां--खुवर्णंपलशतपन्नकनिर्मितां मध्यम -- सुवणं सादं 
[लशतद्रयनिमितां कनीयसीम्--' अशक्तो पलतगादृष्ु यथाशक्कथपात्तखुवणं-*५[घटिताम् 

1 त 1 0 

{एता [, (), पात् ^ न 1 12 

2 ^ 01711118 {16 }718८}:€{€व [ण- 1} 

1101 14 

| ^ तदान, {.(). त्वन 

4 ^ 0118 शस्त्र 19 

9 ^ फलाविक्िथिनो 16 

(6 ^ ततवदुमुपेतिमधः 
7 1. 0. यतः सकामं, ^ तजुप्रकाभे 17 

8 ^ न्कल० 1 

9 ^ भाम [0 देव 19 

10 {. (). 7५१. 1. परितः 20) 

11 ^ °मिन्शामीशषै 

1. 0. जाता 

^ ठाने {01 दानमद्ानेश्छ 

1. (0). मयाजंन 8३०५ ^ मयात्रन्न 
{07 मथटाल 

1. (^). °तुल 

1. 0. न्गरहाप्रतिमावह्टिः, ^ ण्प्राप्त 

प्रतिमाः 

^ °दखम्भावनावधिकह्वेन 

4 ०्मिभित 

शक्रो: 
^ घटितस्वतक्षवा {07 116 1018८ 

४९१९ [0110 



कामधेञुमहादानम् १२७ 

उतर] रनालङ्कतां '[सवतसां भनु ] , धेन्ववस्थापनार्थ' कृष्णाजिनं गुडप्रस्थश्च, "पेन्वलङ्र- 

णार्थः *यथेषटञवणंघरितचन्द्रतिलक-ललारपद्िका-कुरुडलयुग-“घरटा-रोप्यखुर -" [चतुष्टय- 
स्फाटिकराक्घ]-माला-चामराणि, पेन्वाच्छादना्थं कौषेयवनल्नयुग, पेनुपाश्वंस्थापनाथ' 

"कुम्भाष्टकातिप्रचुरनाना-'फलाष्टादशधान्ये्ञुदण्ड।टक-- कां स्यभाजनासन-- ता्नदोहन---दीप- 

सामग्री-च्धतपादुकरायुगानि, धेन्वप्रतः स्थापना्थं' मधुरादिरसषट्क दरिदानानाविध-पुष्पाहण- 
सःमम्री-जीरक-धान्याक-शकराश्वोत्प। दयेत् । 

ततस्तुलापुशषोक्ञसमयानामन्यतमस्य पू्वतरदिने गुगरत्विगयजमानजापकाः तुलापुरुष. 
वद्धतिष्यभोजनादिकं कृत्वा, नित्रेदनसङ्कल्पवाक्यगोषप्तुलापुरुषपदष्थाने हिर्यकरामपेनुपदं 

प्रक्षिप्य निवेदनं सङ्कल्प "कुयु:। श्रपरदिने '"च यजमानस्तुलापुरुषवद गोविन्दाा- 

राधनादि-' 'मधुपकंदानान्तं मोरिन्दा-1 भयचन-ब्रह्मणानुज्ञापन द्(नसङ्कल्पपुरयाहा दिवा चन- 

नरण-वाकगरेषु तुलपुशुपपदश्याने दिररयकामपेनुपदं प्रक्ष्य कुर्यात् । ततो युरल्िगयजमान- 
ज।पक्रा उपवसेगुः । | 

श्रपरदिने च कृतनिया '  स्तुलापुरूष-' वदस्निश्यापना दिमभ्यव्राद्मणवाचनान्तं क्म यथायथं 

कृं: । एवश्च मध्यत्राह्मणवाचनान्तं कम तुलापुरुष-' 'भन्थमनुसन्धःयानुठातम्यम् । तत 
ऋषिजः सवत्सां धेनुः प्रधान-'"वेदीमभ्यलिखितचकोपरि कृष्णाजिनमास्तीयं तदुपरि गुडप्रस्थ' 
निधाय ततारोप्य, पूर्वक्ञालङ्करेरलह य, कौपेयवल्ननुगेनाच्ाय, पेनुपाश्वे "पू्णङुम्मा्कः 
` | नानाविधफलानि श्रष्टादृशधान्यानि] ' "बहुनानाविधफलमिज्ञुदण्डाटकं कांस्यभाजन- 

--------~~--~---~-~----- न क = 

1 ५ 0111118 {116 786॥९६९द् [ण 10 1. (). 01/85 1 
11011 11 ^ ग्वरशान्त 

२ ^ धमुरलङ्गरणाथ 12 ^ द्यभयष्षन 
; ५ यथेष्छ० 1 ^ कतनिग्व० 
4 1. 0). चण्डा 14 ^ गा118 व 

1. (). चवष्पाटिकाक्ष. ^+ चत- 1) ^ बहर 
स्फाटिक 10 ^ 01118 वटौ 

6 1- 0). ४११8 क्क्ार्जिनं €{01८ 17 [. (). ०0118 पूग, ̂  च ¡[16 
८018 पूग 

ए ^ ग11/8 फला 13 1. (), मानातिधधान्याजि 197 {16 
8 {, (). न्पुष्यांन्र 796८१९५ [तागा 
9 4 कुयात् 19 1. (0). बब्०, 4 रत्र 



१२८ । दानसागरः 

"पीठिका-ताप्ररोदन-दीप-च्छत-पादुका भयुगान्यारोपयेयुः । धेन्वग्रतश्चण मधरादिरपषयट्क 

हरि ' नानाविधपुष्पाणि" नानाविधफलानि"[जीरके धान्याकं शकराश्च स्थापयेयुः । 

ततो] मङ्गलगी तवायवन्दिधोषेषु "सत् कुर्डसमीपस्थकुम्भचतुष्टयजलेन खखवेदोक्ताभि- 

"सेचनिकमन्तैर्यजमानं ल्लापयेयुः। तती यजमानः शुक्तमाल्याम्बरधरो धृतसवालङ्कारः 

कुशदस्तः पुष्पाज्ञलिमादाय'" [कामधेनुः प्रदक्ञिणीकृय | 'या लदमा 'रिलयादि ' [मन्तः सत्वं 

सर्वदेवगशेल्यादि-] "देवगणा वदन्तीः'“ [यन्त-मन्ताभ्याश्नामन्त्य] ` "पुष्पाज्ञलिनाभ्यच्यं गुरवे 

दथात्। तद् यथा--ॐ श्यामुक्सगोताय शरमुक्वेदामुकशाखाध्यायिने श्रमुक्देवशर्मशे 

तुभ्यं मतस्यपुराणोक्तहिररयकामधेनुमहादानदान ' '-फलप्रापिकामो ऽहम् एतां कृष्णाजिन 

न्यस्तगुडग्रस्थारोपितामुतक्ृष्टरल्नसंवणंचन्द्र तिलक्ललाटपदट-कुर्डलयुग-घर्टा-रोप्यखुर-स्फाटिका- 

समाला चामरालङ्कृतां ` “कौपेयवल्नयुगाच्छादितां '" [पूणेङकुम्भाष्टक-नानाफलाष्टादशधान्य- 

फलसदहितेन्ुरर्डा्टक-कास्थभाजनासन-ताप्रदोहन-दीपच्छत-पादुकायुग --सर्वरस--दरिद्रा--नाना- 

विध पुष्प-फल-जोर$-पान्याक-शकरायुतां | पश्चवरा -वितानकसदितां ' सवत्सां दहिररय'*- 

कामधेनुं ददानि । गुरुः खस्तील्यक्ता साविलीं पटित्वा “हिररयकामपेनुरियं विष्णुदेवते'तयुक्ता 
यथाशाखं कामस्तुतिं पठेत् । ततो गु्रत्विग्भ्यो दक्तिणां दयात् । ॐ अय कृतैतदान- 

+ [कर्मप्रतिष्ठाय ̀ युष्मभ्यमह ̀  | दक्तिणाम् “"दयदुत्पत्तियोग्यां भूमिमेतानि च रलानि ददानि। 

स्वस्तीति ब्राह्मणा व्रयुः। गुरुस्तु * खस््यनन्तरं “(धेन पुच्छे ] गृङ्णीयात् । ततो यजमान- 

1 ५ पटिका 1:; 1. (), प्रदक्िशौक्लव्य }€{076 11118 

‡ 1. (). पाक ५114 ^\ 1618 {1118 ६8५ कामधेनु 
) ^ धंनुग्रतः पष्पाञ्जशिना पपूज्य 
+ 1१०] [. (). 0114 ^ दर्द 1.41 ५ 01111{8 016 दान 
9 ^ नानातिधप्ष्पाषटण सामगो 1.) ^ ना1118 1 
() ^ (01111159 1{ 16 1. (). 01118 {16 118८\€{€त 

7 .\ जोरकषान्धाकशकराखारोप्य {1 10111011 

1116 [0५८६९९५ ]0ाका 1 ^+ सवाससां 

# ५ 01111811 14 ^ 01115 डिरसय 

) 1. (). नसेवनमन्तर 19 ~ (11118 116९ [78८}८€।€५ 

1() 1, (), 01111{8 (11८ [11८६९५५ 70111011 

[01101 2) ५ दइमामुत्पत्ति° 

11 .\ 018 {16 [प८र€€्त् [०- -1 1. 0. खस्तनन्तरं 
{1011 २ ५ धंनुपच्छ {07 {]1€ 119 ८{८€1€ 

1२ 1. (). व्यत्रमन्ताभाारूवामन््ा 114] {07८10 

^ श्यम्त पटिल्वा 107 {06 [1४८ 

1९८९१ [०0४ाण 



कामधेनुमहादानम् १२६ 

स्तुलापुरुषवन्वापकेभ्यो दक्तिणां दस्वा दीनानाथादींस्तपं यित्वा व्राह्मण-'खस्तिवाचनश् कृत्वा, 

त्वरया [गुरवे कामधेनुं प्रतिपादयेत् | । पलत्यादूद् यथाशक्ति खल्पमहा-दानदाने तु 
“गुरुरेव खगरह्योक्त विधिना *सवं ब्रह्मारुडवत् कुर्यात् । 

इति हिररयकामधेनुमहादानं "समाप्तम् । 

1 101] 1. (). 90१ ^+ ०11६ स्वस्ि 4 130८] [. (). ण्त् ^ गुरते 
२ 1. 0. कामधेनुः टापथेत् {07 ६॥८ 9 ^ ०010115 1८ 

0१८1९१९ [नध्रंजण 0 1. (00. 00118 1 
9५ 4 ०011115 हान 

१७ 



[तथा दिरण्याश्वमहादानम् । |" ( मतस्यपुराणम् -२८०अ्रः) 

श्रथातः संप्रवद्यामि दहिररयाश्वविधि परम् । 

यस्य प्रसादाद् भुवने अनन्तं" फलमश्नुते ॥१॥ 

पुगयां तिथिमथासाय कृतवा ब्राह्मणवाचनम् । 

लोकेशावाहन' कुयत् तुलापुरुषदानवत् ॥२॥ 

ऋतििद्मरुडप '-सम्भारभूषणाच्छादनादि कम् । 

खलपेष्ये-: [काम्निवत् कुयाद्धेम]-वाजिमखं बुधः ॥३॥ 

स्थापयेद्रेदिमध्ये तु कृष्णाजिनं" तिलोपरि । 

कौषेयवल्नसवी तं कारयेद्धेमवाजिनम् ॥४॥ 

शक्कितच्िपलावृद्ध मासदपलाद् बुधः । 

पादुकोपानहच्छतचामरासन?-भाजनेः ॥५॥ 

उपेतमिति सम्बन्धः । 

पृणकुम्भाष्ट \[कोपेतं माल्ये्तु]-फलसंयुतम् । 
शय्यां सोपस्करं तद्रदरेममातेर्डसंयुताम् ॥६॥ 

सोपस्करं "मशक्रवारणी-[' "गेरुडक-दी पिक्रा-पीठ-पादुकाम्यजनादिकलोक-प्रसिद्धोपकरणा- 

न्वताम् । ]' ! 

ततः सवांधधिल्ञानज्ञा पितो वेदपुन्नवेः । 

द ममुचारयेन्मन्तं ' ̂  गृही तकुसुमाज्ञलिः ॥५॥ 

नमस्ते सर्वदेवेश वेदाहरणलम्पट । 

वाजिकरूपेण मामस्मात् पाहि संसारसागरात् ॥८॥ 

1. ^+ 0101{8 {116 7961५९१६ [ग - 7 1. 0. न्ामराससन. 

{11 8 ^ को्ेयमाल्य {07 1176 18८. 

2 1. (0). भवने, ^ रश्वान् 16६८९ 01{107 

23 ^ गन्त, #{. 72. कानम्त 0 ^ 01111६8 1६ 

4 ^\ नमर्डलण० 10 >+ गदडक 

6 ५ व ख कु्थात्तभेवं [0८ 1५ 11 1. 0. 97१ 1} गबडकादियुतां 10 

0) 

7076९}६९{6् [प्ण \1९€ 7786६१९१ ध्न 

1, (). 9०१. 7. क्रकाजिम 1२ ^ ग्मन्त 



हिरण्या महादानम् १३१ 

त्वमेव सप्तधा भूत्वा दन्दोकूपेण भास्करम् । 

यस्माद् अ्रामयसेः जोकानतः पाहि सनातनः ॥ ६॥ 

एवमुचार्यं गुरवे तमश्वं प्रतिपादयेत् । 

दस्वा पपद्तयाद्धनोर्लोकमःप्रोति शाश्वतम् ॥१०॥ 

गोभिर्विभवतः सवां-“तरृत्विजश्चापि पूजयेत् । 

सर्वैश्च *-त्योपकरणं गुरवे विनिवेदयेत् ॥११।। 

“श्रलयोपकरणम् श्रश्वोपकरणम् , निरक्तं अश्ववाचित्वेना-" यशब्दश्योक्तेः । 

सवं शय्यादिकं *“दच्वा भुज्लीतातैलमेव हि । 

पुराणभ्रवणं द्रत कारयेद्धोजनादिकम् ॥१२॥ 

पुराणश्रवणं मतस्यपुराणादिश्रवणम् । भोजनादिकं "[बाह्मणभोजनं वक्नदानादिकष । | 

इमं हिरर्याश्चविधि करोति यः 

पुरय समासाद्य दिन नरेन्द्र '“ । 

विमुक्कपापः स पुर मुरारेः" 

प्राप्रोति सिद्धं '>-रभिपूजितः सन् ॥१३॥ 

इति प्रटति य इत्थं हेमवाजिप्रदानं 

सक्लक्लुषमुक्कः ' ' [सोऽशगुक्केन भूयः । 

कनकमयवि] मानेनाकंलोकं ' "[प्रयात- 

लदश ]-पतिवधुभिः पूज्यते योऽथ पश्येत् ॥१४॥ 

यो वा णोति पुरुषोऽल्पधनः स्मरेद्रा 

हेमाश्रदानमभिनन्दयतीदह लोके । 

^ भाक्करः; ४. 1). भमाक्कर 2०11 1. (). ५०१ ^ ब्राह्मण 
2 {. (0. मामययत्, ^ ग्रामयसे. ४. }>. भोजनाटिक दस्याटिकर्व {07 {|॥५ 

भासषसे 110८1८6९ [०८10४ 

3 4 सनातनः 10 1. (0). नरेन्द्रः, ^ नरेद्र 
4 ^^ °बविजश्चापि 11 {3०८1 1. (0. ५74 ^ शश 
6 ^+ द्यौ 2041. 0 चै {गिद्य 12 ^ सिद 
6 80४1 1. 0. ४०4 ^ अयोपकरकम 1; ^ 011४8 {€ ५९८४९८९ ग 
7 {.^). ग्व्न्दस्याक्कं., ^ न"यच्न्द्- (107 

स्लो क्रत्वात् 14 ^+ 914 2. 7. प्राति तिट्च्र {0८ 
1. 0. 01015 १८ (16 178९४८९ 01110 



१३२ दानसागरः 

सोऽपि प्रयाति 'हतक्ल्मषशुददेदः 

स्थान पुरन्दर-"महेश्वरलोकजुष्टम् ॥ 

प्रयोगः 

श्रत यजमानः समुपज।तदिररयाश्वमहा-'दानदानेच्चः" तुल्लापुरुषलिखितं खङ्ग -चर्मः-मय- 

ढालसन्नाद-"्तुलास्थापनीयदरिप्रतिम--सालङ्कारतुला-दस्तम्राह्यदेवताप्रतिमा-ऋतिविग्दक्तिणाबदहिः 

'सर्ववम्भारम्, श्रधिक्रलेन "पलवयादृद्धः पलसदश्लावध्यभोषटषुवरणेंन घटितमश्वं, तदधः°- 

स्थापना्थं कृष्णाजिनं तिलांश, `°ग्रश्वाच्छादनार्थं ''कौषेयवन्ञम्, ` ग्य्मश्वपश्वध्यापनाथं 

'"पदुकायुगोपानव युग-च्छव-चामरासन-' कांयभाजन-' ° [कुम्भा्टकेन्लुफलानि, यथोपक्रल्पितो- 

पररयुतां] श्या, तत ऊद स्थापनाथौ यथेष्ट"°-हेम-' पलोत्खाटितसूयप्रतिमां प्रचुर-'*मास्या- 

जनसामम्रीम्, ऋत्विग्भ्यो दक्तिणार्थमभिमतसंद्या गाः, यजमान-ज्ञपनायथं सर्वोषयि-'्ोत्- 

पादयेत् । 

ततस्तुलापुरषोक्ृसमयानामन्यतमस पूर्वतरदिने गुग्रत्विग यजमानजापकास्तुलापुरुषव- 

द विष्यभोजनादिः" कृत्वा, नितरेदनसङ्कल्यवाकययोस्तुलापुरुषपदस्थाने हिररयाश्चपदं प्रक्िप्य 

निवेदनं सङ्कल्पश्च कयः । श्रपरदिने च यजमानः; पूकेवद् गोविन्दायाराधनादि मधुपक- 

०" [दानान्तं कर्म] गोविन्दायभ्यचंन°“-ब्राह्मणानुक्षापन ° -दानसङल्प -पुरयादादिवाचन-वरण- 

वाक्येषु तुलापुरषपदस्थाने दिरणएयाश्वपदं "परक्षिप्य कुयीत् । ततो गुग्रंतिगयजमानजापका 
उपवसेयुः। श्रपरदिने च तुलापुरुप्र-*"वदर्निष्थापनादि मध्यत्राह्मण-"वाचनान्तं कर्म यथायधं 

<गकुयुः । एवय मध्यत्रह्मएवाचनान्तं कमै तुलापुकषप्रन्थमनुसन्धाय शअनुष्रातन्यम् । 
~ "~" -- ~न -- ---- 

1 {. 0. भत 15 ^ सौपकरणयुतां {07 ६९ 190. 
2 ^ ष 01 म्शेश्र 1६८९ [गध्र 

2 [0६४ [. (0. १०१ ^ गपाध्दान 16 ^ यथेष्छ 
4 ^ न्दानेष 17 1. 0. यन््रोतृष्वाटित, ^ परोखोवित 
0 [. 0. -मयाटरन, ^ नग्मयाश्कद्न 18 ^ माल्यसामग्रौः 
6 {.0. सतु, ^ सुलापहष [0 तला 19 1. 0. °ङचोपपाद्येत् 
ध 106} [. 0. १०१ 4 सव्व 20 ^ गटिकं 

8 4 पत्रादूे 21 ^ शानाटिवरणान्तः {01 (6 1016. 

9 ^ तद्ध ५९४९१ 07107 

10 1०४) 1.0. ४०१ & अआआक्छाद्नाथः 22 . 0. ग्भचम 
11 1. 0. कौशेषवस्त्र 223 ^ रक्ञापना 

12 ^+ ०018 अश 24 [. 0. प्िष्य 

19 «^ पादुकोपानद्युग 29 4 01018 व 
14 ^ ०118 कास्य 20 4 वचनान्तः 

श [, 0. गण {५ 



दिररयाश्वमहादानम् १३३ 

ततं ऋत्विजो" दिररयाश्वं प्रभानवेयां लिखितचकोपरि कृष्णाजिनमास्तीयं तदुपरि 

"तिलान् दस्वा तत्तारोप्य कौषेयवस्तेणाच्छादयेयुः । *अश्वपाश्वं च काषटमयपादुकायुगोपानद्युग- 

च्छत-'च।मरासन-कोस्यभाजन-पूणंकृम्भाष्टङेच्यष्टि-ययेच्छंफलमाल्यानि, भभीष्टदारमयखद्- 

स्तीर -कम्बल-°[परीतूलिकादिरूपां ] १[गरडोपधान-मशक्वारणो ]- [दी पिका-पीठ-पाडुका-व्यजन]. 
सहिताम. उपरिदक्तसौवणंमार्तरडप्रतिमाश्न" शय्यां स्थापयेयुः। ततः कुरडसमीपस्थ- 

कुम्भचतुष्टयजलं स्वषधिमिभरं कृत्वा, तेन तूथगीतव्रन्दिधोषेषु “सतु यजमानं लापयेयुः । 

ततो यजमानः शुङक्कमाल्याम्बरभधरो परतसवीलङ्कारः पुष्पा्ञलिमादाय अश्वं प्रदङ्िणीकृलय 

“नमस्ते सर्व-'"देवेशे'लयादि -- "पाहि ' 'सनातने'लन्तमन्ताभ्यामामन्त्रय पुष्पाज्ञलिनाभ्यच्यं 

गुरवे दयात् । तद यथा--1:ॐ श्रयामूफ्रसगोताय श्रमुक-'"वेदामुकशाखाध्यायिने अमुक 

देवशर्मणे तुभ्यं मतस्यपुराणोक्दिरर्यश्महादान- ' ' दानफलप्राप्तिकामोऽहम् एतं कृष्णाजिन- 

न्यस्ततिलोपरिस्थापितं कौषेयवल्नाच्छादितं पादुको-'"पानच्छलचामरासनभाजन-' "पूरोकुम्भाष्ट- 

केत्तफलमाल्य-यथोप-' 'कल्पितोपस्करसदहितोद्ध न्यससेवणेमातंण्ड-"'प्रतिमाशथ्या-पशचचवणं विता- 
नकसदितं हिरण्याशवं ददानि । 

गुहः खस्तीपयुक्का सावि पटित्वा 'दिरएयाश्रोऽयं विष्णुदेवत' इत्युक्ता यथाशासं 
कामस्तुतिं पठेत । ततो गुरवे दक्षिणां दयात् । ॐ श्रय कृतेतहानप्रतिएराथै' 'श्तुभ्यमहं 

दक्तिणामियदुतपत्तियोग्यां भूमिमेतानि च" रलानि ददानि । गुरः खस्तीत्युक्ता भ्रश्वं ** “*कर्णं 

गृह्णीयात् | तत ऋत्विग्भ्यो दद्िणां दयात् । तद् यथा--ॐ श्र्यामुकामुकसगोतेभयोऽ- 
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